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BOG-FRAN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Rozbrat 10/14 lok. 3, 00-451 Warszawa,
Dział handlowy / Sales:

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  / Upholstered furniture:

37-110 Żołynia. Smolarzyny 1,
tel. +48 (17) 22 61 298, fax +48 (17) 22 59 186

e-mail: smolarzyny@bogfran.pl 

PUNKT SPRZEDAŻY / SALES OUTLET:

KoleKcja AYGO

Kolekcja AYGO to meble, które doskonale sprawdzą się w pokojach młodzieżowych. 
Korpusy oraz fronty wykonane zostały wysokiej jakości płyty laminowanej zapew-
niające trwałość mebli oraz ich bezpieczeństwo. Zestawienie korpusów w kolorze buk 
piaskowy oraz frontów w trzech barwach (biały/peltro/buk piaskowy) sprawia, 
że wnętrze zyskuje niepowtarzalny styl. Całości dopełniają uchwyty wykonane z drewna. 
W standardzie znajdują się wysokiej jakości prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem.

 /BogFranMeble  /BogFranMeble

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BOG-FRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzania 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 rozumie-
niu 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. 

Considering the constant upgrading of products according to the market and legal requirements, the producer 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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Wysokiej jakości
płyta laminowana
High Quality laminated 

chipboard



AYGO
KoleKcja kolor korpusu:

buk piaskowy
body colour:
sand beech

kolor frontu:
biały / peltro / buk piaskowy
front colour:
white / peltro / sand beech

AG 1 -komoda
chest of drawers

 /  / 
83/39,5/84

AG 8 -półka
wall-mounted shelf

 /  / 
83/24/22

AG 9 -szafka wisząca
wall-mounted shelf

 /  / 
109/24,5/38

AG 7 -szafa narożna
corner wardrobe

 /  / 
82/82/192

AG 2 -komoda
sideboard

 /  / 
109/39,5/84

AG 11 -kontener
container

 /  / 
41/39,5/63,5

AG 3 -szafka
sideboard

 /  / 
83/39,5/124

AG 10 -biurko
desk
 /  / 

120/60/76

AG 5 -regał
bookstand

 /  / 
45/39,5/192

AG 6 -szafa
wardrobe

 /  / 
83/53,5/192

AG 13 -szafka nocna
bedside table

 /  / 
45/39,5/43

AG 4 -szafka
shelving unit

 /  / 
83/39,5/192

AG 12 -łóżko 90 z szufladą bez stelaża
single bed with drawer without bed frame

 /  / 
96,5/204,5/75
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Wysokiej jakości prowadnice 
kulkowe w standarzie.

Ball bearing Full-Extension 
drawer slide as an standard.

Wszystkie wymiary w centymetrach.
Meble do samodzielnego montażu.
The measurements are given in cm

Furniture for self-assemblage
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