Gazetka promocyjna 1/2020

Kontakt z konsultantem

Infolinia: 791 16 16 16
Pon-Pt
Sobota

Ponad 18 000 produktów!

Darmowa dostawa
przy zamówieniach
od 2500 zł

Dostawa w ciągu
7-14 dni

Bestseller

08:00 – 20:00
09:00 – 14:00

Kupuj online
i telefonicznie

Promocja -15%

Nowość
Promocja -20%

1580 zł
1975 zł

Oszczędzasz 395 zł
158 zł x 10 rat 0%

Zestaw sypialniany Ginger
Sypialnia Ginger to system skierowany na minimalistyczną
praktyczność. Bardzo pojemna szafa z 2 poprzeczkami oraz
łóżko z praktycznymi szafkami nocnymi.
W skład wchodzi:
- Szafa ubraniowa 220cm
- Łóżko z szafkami nocnymi

4160 zł

Oszczędzasz 601 zł
356 zł x 10 rat 0%

powierzchnia spania
180 x 200 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

3559 zł
darmowa
dostawa

Nowość

Nowość

Promocja -10%

Promocja -30%

Narożnik Annabelle U II
Annabelle to przestronny narożnik w kształcie litery U z szezlongiem. Bardzo efektowny nowoczesny styl w połączeniu
z ruchomymi zagłówkami i pojemnikiem powoduje, że narożnik
sprawdzi się w każdej sytuacji. Mebel jest konfigurowany i
obicie można wybrać z palety ponad 200 materiałów.
powierzchnia spania
266 x 125 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
345 cm

głębokość
202 cm

wysokość
90 cm

więcej na stronie 11

1152 zł
1280 zł

Oszczędzasz 128 zł
116 zł x 10 rat 0%

meble dostępne
w innych kolorach

Zestaw mebli Combo 11 dąb wotan
Combo to system modułowy. Możliwość skomponowania
każdego układu z prostych, minimalistycznych brył.
Uniwersalne bryły otwierane na „push to open” wyposażone w
podnośniki gazowe.
Fronty wykonane z MDFu, połączone z korpusami z płyty
laminowanej.
szerokość
204 cm

głębokość
34 cm

wysokość
150 cm

259 zł
374 zł

Przedpokój Lanos LAOD01
Lanos jest skierowany do ludzi lubiących minimalistyczną
elegancje. Bryła łączy w sobie lustro, wieszak i szafkę na buty,
wszystko co jest potrzebne w przedpokoju.
Mebel wykonany z płyty meblowej

Oszczędzasz 75 zł
30 zł x 10 rat 0%

szerokość
88,2 cm

głębokość
27,3 cm

wysokość
190,6 cm

Nowoczesny Narożnik
Infinity Mini

Promocja -25%

Masywny narożnik wykonany z dbałością o szczegóły.
Ruchome zagłówki dają możliwość dopasowania do potrzeb każdego.
Mebel wyposażony w funkcje spania.
powierzchnia spania
120 x 230 cm
mebel dostępny
w innych kolorach

3099 zł

szerokość
290 cm

4140 zł

głębokość
190 cm

Oszczędzasz 1041 zł
310 zł x 10 rat 0%

wysokość
76/86 cm
darmowa
dostawa

Darmowa dostawa
przy zamówieniach
od 2500 zł

Istnieje możliwość
wyboru strony
narożnika.

Promocja -15%

Sam wybierz materiał
którym będzie obity Twój mebel!

Nowość
Promocja -25%

3460 zł
4140 zł

Oszczędzasz 680 zł

Narożnik Molina mini
Nowoczesny narożnik z regulowanymi zagłówkami i podłokietnikami. Dzięki stylowym stalowym nóżkom mebel jest pełen
lekkiej elegancji.
Siedzisko zostało wykonane z pianki poliuretanowej T30 wspartej na sprężynie falistej.
powierzchnia spania
125 x 210 cm

346 zł x 10 rat 0%
darmowa
dostawa

mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
277 cm

Narożnik Annabelle II
Narożnik Annabelle II różni się od kultowego
modelu nie zabudowanym bokiem.
Oferta skierowana jest do klientów poszukujących
modernistycznych propozycji, które wzbogacą
wizualnie pokój dzienny.
powierzchnia spania
198 x 125 cm
mebel dostępny
w innych kolorach
szerokość
280 cm
głębokość
205 cm
wysokość
90 cm

2359 zł
2910 zł

Oszczędzasz 551 zł
236 zł x 10 rat 0%

głębokość
189 cm

wysokość
75/90 cm

Promocja -20%

3440 zł
4570 zł

Narożnik Selva L
Elegancki masywny narożnik z pikowanym siedziskiem.
Bryłę uzupełniają ruchome zagłówki, pozwalające dopasować
komfort do indywidualnych potrzeb.

Oszczędzasz 1130 zł
powierzchnia spania
122 x 190 cm

344 zł x 10 rat 0%
darmowa
dostawa

mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
263 cm

głębokość
223 cm

wysokość
75/95 cm

Promocja -20%

1999 zł
199 zł x 10 rat 0%

mebel dostępny
w innych kolorach

Sofa Annabelle
Sofę Annabelle wyróżnia trwała konstrukcja oraz wysoka funkcjonalność. Model ten jest niezwykle funkcjonalny - posiada
regulowane zagłówki pojemnik na pościel oraz rozkłada się do
spania.

szerokość
255 cm

głębokość
100 cm

1469 zł
1878 zł

Oszczędzasz 409 zł

powierzchnia spania
190 x 128 cm

147 zł x 10 rat 0%

wysokość
98 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

Kanapa Penelope
Klasycznie wykonana kanapa z funkcją spania.
Siedzisko z pianki wysokoelastycznej typu HR, oraz system
rozkładania typu DL zapewni wygodę i umożliwi wypoczynek
nocny w komfortowych warunkach.
powierzchnia spania
190 x 140 cm
szerokość
220 cm

głębokość
95 cm

wysokość
90 cm

Promocja -17%

1174 zł
118 zł x 10 rat 0%

Kanapa Nata
Natę charakteryzuje klasyczna elegancja podkreślona przez
drewniane wstawki. Mebel można skonfigurować w ponad 3000
różnych materiałów oraz jednym z 7 dostępnych wybarwień
drewna
powierzchnia spania
200 x 118 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
155 cm

głębokość
95 cm

wysokość
74 cm

1699 zł
2029 zł

Oszczędzasz 330 zł

Kanapa Viva - Standard
Viva to wysokiej jakości kanapa w stylistyce retro.
Kanapa nadaje się do spania na co dzień, dzięki dużej
powierzchni spania i wypełnieniu z pianki HR.
Dostępna od ręki w 6 różnych wariantach.
powierzchnia spania
140 x 200 cm

170 zł x 10 rat 0%
mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
229 cm

głębokość
97 cm

wysokość
95 cm

Zamów pomoc przy wniesieniu

Dostawa nawet w 48h!

Możesz zamówić pomoc jednej osoby przy wnoszeniu mebli.
Koszt takiej usługi wynosi 150 zł.

Część z naszych mebli jest gotowa i czeka w magazynie.
Po konsultacji z naszym doradcą, dostarczamy je nawet
w 48h!

Kupuj online
i telefonicznie

Sam wybierz materiał
którym będzie obity Twój mebel!

Darmowa dostawa
przy zamówieniach
od 2500 zł

Promocja -11%

cena nie obejmuje krzeseł

755 zł

Stół rozkładany Wenus

399 zł

Wenus jest wyposażony w 3 wkładki, które pozwalają zmieniać
szerokość stołu od 1.6m do 3m.
Wykonany z płyty laminowanej i MDFu.

450 zł

Oszczędzasz 51 zł

76 zł x 10 rat 0%

Stół rozkładany Mars Biały
Stół rozkładany do szerokości 160 cm dedykowany do jadalni,
miejsca wspólnych posiłków w gronie bliskich.
Oferta wyróżnia się prostą budową oraz białą kolorystyką.

40 zł x 10 rat 0%

meble dostępne
w innych kolorach

szerokość
160-207-254-300 cm

głębokość
90 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

wysokość
76 cm

szerokość
120 - 160 cm

głębokość
80 cm

W naszej ofercie znajdziesz również meble systemowe.
Przygotowaliśmy dla Ciebie gotowe zestawy,
ale możesz też kupić pojedyncze elementy.

Meblościanka Luiza XL

Promocja -20%

Luiza charakteryzuje się nowoczesnym designem, który dzięki opcjonalnemu oświetleniu
pozwoli podkreślić wnętrze.
Meblościanka dostępna w 5 kolorystykach,
wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej z wstawkami z MDFu.
meble dostępne
w innych kolorach

969 zł
1087 zł

opcja oświetlenia
LED

szerokość
300 cm

biały mat

Oszczędzasz 118 zł
97 zł x 10 rat 0%

wysokość
190 cm

dąb sonoma

Promocja -20%

głębokość
40,2 cm

Meblościanka Factor 1
Fronty w kolorystyce SAHARA o wyskim połysku, wraz z podświetleniem RGB powodują
że meblościanka będzie się prezentować
oszołamiająco w każdym wnętrzu.
Meblościanka wykonana z MDFu, płyty
laminowanej oraz szkła hartowanego.

grafit

oświetlenie LED
RGB GRATIS

1380 zł
1728 zł

Oszczędzasz 348 zł
147 zł x 10 rat 0%

szerokość
260 cm

głębokość
41 cm

wysokość
150 cm

dąb lefkas ciemny

wysokość
76 cm

Nowość
Promocja -15%

619 zł
725 zł

Oszczędzasz 106 zł

Meblościanka Kaja - Dąb Artisan
Prezentowana meblościanka Kaja to propozycja, która pozwoli
na zaaranżowanie nowoczesnych przestrzeni metrażowych.
Wkomponuje się w wnętrza salonowe, jakie stanowią centralny
punkt spotkań ze znajomymi.

62 zł x 10 rat 0%
meble dostępne
w innych kolorach

1049 zł

Meblościanka Baros 10
Meblościanka w nowoczesnym minimalistycznym designie,
odporna na zarysowania i działanie promieni słonecznych.
Bryły można wyposażyć w oświetlenie LED w technologi RGB,
pozwoli to dopasować meblościankę do twojego wnętrza.
Meble wykonane z płyty laminowanej oraz szkła hartowanego.

105 zł x 10 rat 0%
opcja oświetlenia
LED

szerokość
235 cm

wysokość
169 cm

głębokość
40 cm

meble dostępne
w innych kolorach

opcja oświetlenia
LED RGB

szerokość
270 cm

głębokość
41 cm

W naszej ofercie, oprócz gotowych meblościanek,
znajdziesz także modele w pełni personalizowane!

Nowość

Bestseller

Promocja -15%

Promocja -15%

619 zł
725 zł

Oszczędzasz 106 zł

Meblościanka Kaja biały/beton
Prezentowana meblościanka Kaja to propozycja, która pozwoli
na zaaranżowanie nowoczesnych przestrzeni metrażowych.
Wkomponuje się w wnętrza salonowe, jakie stanowią centralny
punkt spotkań ze znajomymi.

1757 zł

Oszczędzasz 258 zł
150 zł x 10 rat 0%

67 zł x 10 rat 0%
meble dostępne
w innych kolorach

1499 zł

opcja oświetlenia
LED

szerokość
235 cm

głębokość
40 cm

wysokość
169 cm

opcja oświetlenia
LED

Meblościanka India 09
Biały/Biały połysk
Meblościanka India podnosi standardy mody wnętrzarskiej.
Piękne wykończenie frontów w połysku rozświetla aranżacje,
akcentując ich przytulny klimat.

szerokość
290 cm

głębokość
40 cm

wysokość
160 cm

999 zł

Nowość
Promocja -18%

1220 zł

Oszczędzasz 221 zł
100 zł x 10 rat 0%

Łóżko piętrowe drewniane
2 osobowe Nati
Konstrukcja powstała z drewna sosnowego,
bezsęcznego, co eliminuje problem pęknięć
czy odkształceń od konstrukcji.
3-krotne pokryte ekologicznymi farbami
zgodnie z normą EN 71-3:2103, metodą
natryskową.

Propozycja ta idealnie sprawdzi się w pokoju rodzeństwa, gdzie
możliwość rozłożenia na dwie niezależne od siebie jednostki daje
wiele rozwiązań aranżacyjnych.
rozmiary materaca
160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 190x90, 200x80, 200x90 cm
mebel dostępny
w innych kolorach

Łóżko piętrowe 4 osobowe Nati

Łóżko dziecięce drewniane Tipi

szerokość
167 cm

głębokość
87-97 cm

wysokość
167 cm

Łóżko dziecięce Denis parterowe

Modele dostępne w innych kolorach. Paleta wybarwień drewna widoczna na naszej stonie internetowej www.Meble-Bogart.pl

Promocja -10%

Nowość

Łóżko piętrowe drewniane Feliks

Łóżko dziecięce Antek
parterowe

930 zł

629 zł

Promocja -11%

Łóżko piętrowe wysuwane
3 osobowe Nati

1220 zł
1360 zł

Oszczędzasz 164 zł

699 zł

Oszczędzasz 140 zł

93 zł x 10 rat 0%

63 zł x 10 rat 0%

Dwie pojemne szuflady w jakie wyposażona została propozycja, umożliwiają schowanie elementów codziennego
użytku np. pościeli, kocy.
Konstrukcja powstała z drewna sosnowego, bezsęcznego, co eliminuje problem pęknięć czy odkształceń od
konstrukcji.

Dwie pojemne szuflady w jakie wyposażona została propozycja, umożliwiają schowanie elementów codziennego
użytku np. pościeli, kocy. Konstrukcja powstała z drewna
sosnowego, bezsęcznego, co eliminuje problem pęknięć
czy odkształceń od konstrukcji.
3-krotne pokryte ekologicznymi farbami zgodnie z normą
EN 71-3:2103, metodą natryskową.

rozmiar materaca
180/80, 190/90, 190/80, 200/80, 200/90 cm
wysokość
74 cm

122 zł x 10 rat 0%

Konstrukcja powstała z drewna sosnowego, bezsęcznego, co eliminuje problem pęknięć czy odkształceń od
konstrukcji.
Mebel ten można rozłożyć na dwie niezależne od siebie
propozycje.
3-krotne pokryte ekologicznymi farbami zgodnie z normą
EN 71-3:2103, metodą natryskową.

mebel dostępny
w innych kolorach

mebel dostępny
w innych kolorach

rozmiary materaca
160/80, 180/80, 180/90, 190/80, 190/90

rozmiary materaca
160/80, 180/80, 180/90, 190/80, 190/90, 200/80, 200/90 cm

mebel dostępny
w innych kolorach

głębokość
86-96 cm

Nowość

1094 zł

Oszczędzasz 70 zł

szerokość
187-207 cm

Promocja -15%

szerokość
167-197 cm

głębokość
88-98 cm

wysokość
167 cm

szerokość
167-207 cm

głębokość
88-98 cm

wysokość
160 cm

Łóżko kontynentalne
elektrycznie sterowane Wave

Promocja -23%

Łóżko kontynentalne o wysokim standardzie wykonania, dedykowane do sypialni o nowoczesnym designie. Model wyposażony został
w elektrycznie sterowaną powierzchnię spania, gwarantując tym
samym komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Łóżko Wave
zachwyci klientów poszukujących modernistycznych a zarazem
praktycznych propozycji.

rozmiar materaca
160 x 200 cm

Dostepne wymiary:

mebel dostępny
w innych kolorach

3979 zł

szerokość
168 cm

5210 zł

głębokość
215 cm

398 zł x 10 rat 0%

wysokość
112 cm

Oszczędzasz 1231 zł

darmowa
dostawa

Darmowa dostawa
przy zamówieniach
od 2500 zł

Łóżka dostępne
również w innych
wymiarach.

Półkotapczan pionowy 140x200

2201 zł

Półkotapczan pionowy producenta New Elegance sprawi, że
pomieszczenie nabierze subtelnego wyrazu.

221 zł x 10 rat 0%

870 zł

Wysoka jakość użytych w produkcji komponentów, pozwoli
cieszyć się z obecności mebla wiele długich lat.

Sam wybierz materiał
którym będzie obity Twój mebel!

Łoże 160/200 + 2 stoliki nocne
Vera 51

Łóżko Vera to model, który wyposażony został w praktyczne
szafki nocne z szuflami. Dzięki modnej kolorystyce arctic pine,
spełnia oczekiwania klientów zarówno pod kątem wizerunku jak
i funkcjonalności.

87 zł x 10 rat 0%
mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
153 cm

głębokość
42-230 cm

Łóżko kontynentalne Emma
Łóżko tapicerowane Emma jest nowoczesną propozycją mebla sypialnianego. Model ten posiada
komfortowy materac bonellowy oraz nakładkę.
Ponadto dwa obszerne pojemniki na pościel
zapewniają miejsce do przechowywania rzeczy
codziennego użytku. Wysokie, tapicerowane
wezgłowie nadaje nowoczesnego wydźwięku.

2099 zł

rozmiar materaca
160 x 200 cm
mebel dostępny
w innych kolorach

2750 zł

szerokość
164 cm

201 zł x 10 rat 0%

głębokość
205 cm

Oszczędzasz 651 zł

wysokość
91 cm

wysokość
224 cm

rozmiar materaca
140 x 200 cm

Promocja -23%

meble dostępne
w innych kolorach

szerokość
166 cm

głębokość
205 cm

wysokość
85 cm

rozmiar materaca
160 x 200 cm

Promocja -20%

Promocja -15%

Promocja -20%

Fotel Uszak Vilano

Fotel Klubowy PRL

Fotel Alexander

799 zł

387 zł

749 zł

969 zł

Oszczędzasz 70 zł

Oszczędzasz 188 zł

80 zł x 10 rat 0%

39 zł x 10 rat 0%

75 zł x 10 rat 0%

mebel dostępny
w innych kolorach
szerokość
82 cm

937 zł

457 zł

Oszczędzaszd zł

głębokość
96 cm

mebel dostępny
w innych kolorach
szerokość
62 cm

wysokość
103 cm

głębokość
70 cm

mebel dostępny
w innych kolorach
wysokość
91 cm

szerokość
61 cm

głębokość
62 cm

wysokość
71 cm

Komoda designerska
Cotton Grafit
Komoda Cotton producenta Bogart Design to mebel stworzony w
klimacie designerskim, niepowtarzalnym i oryginalnym. Przyciągnie
wzrok zarówno kolorystyką jak i nietypową konstrukcją, nawiązując
do stylu loftowego.
Komoda Cotton znajdzie swoje zastosowanie w salonie, jadalni
jak również w biurze, gdzie spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających osób.
mebel dostępny
w innych kolorach

898 zł
90 zł x 10 rat 0%

szerokość
177 cm
głębokość
45 cm
wysokość
74 cm

- styl industrialny
- typ: komoda z trzema szufladami
- modne połączenie kolorystyczne
- element dekoracyjny w postaci szachownicy
- wysokiej jakości wykonanie

Komoda Seul Beton

Promocja -11%

Komoda z kolekcji Seul to praktyczny mebel pokojowy wykonany z odpornej na
zarysowania płyty laminowanej.
Efektownie prezentujące się przeszklenia, zostały dodatkowo zaakcentowane
ramkami, które nie tylko podkreślają charakter mebla ale i czynią go bardzo
wyjątkowym.
opcja oświetlenia
LED

475 zł
529 zł

mebel dostępny
w innych kolorach
szerokość
153,6 cm

Oszczędzasz 54 zł
48 zł x 10 rat 0%

głębokość
40,2 cm
wysokość
85,8 cm

Promocja -10%

499 zł
553 zł

Oszczędzasz 54 zł
50 zł x 10 rat 0%
mebel dostępny
w innych kolorach

Promocja -12%

Komoda Luiza 2F 2S
Komoda Luiza to dekoracyjny mebel systemu Luiza. Praktyczna
konstrukcja bryły, pozwala na komfortową segregację zarówno
elementów odzieży jak i przedmiotów codziennego zastosowania. Z łatwością odnajdą się na jej blacie pamiątki rodzinne czy
fotografie akcentujące klimat otoczenia.
opcja oświetlenia
LED

szerokość
156,4 cm

głębokość
40,3 cm

wysokość
82 cm

439 zł
498 zł

Oszczędzasz 59 zł
44 zł x 10 rat 0%
mebel dostępny
w innych kolorach

Komoda Kaja
Komoda z kolekcji Kaja to idealny mebel dekoracyjny systemu, budujący funkcjonalność danej aranżacji. Dzięki dużej
wewnętrznej przestrzeni użytkowej, pozwala zarówno na segregację ubrań jak również uwydatnienie ozdobnych elementów
pomieszczenia.
opcja oświetlenia
LED

szerokość
140,4 cm

głębokość
40,2 cm

wysokość
80 cm

W naszym sklepie dostępnych jest ponad 18 000 produktów!
Wejdź na www.Meble-Bogart.pl

Promocja -13%

569 zł
652 zł

Oszczędzasz 83 zł

Promocja -18%

Szafa Lena 3D
Szafa Lena to produkt godny uwagi najbardziej wymagającego
klienta. Mocna konstrukcja oparta na bazie wysokogatunkowej
płyty laminowanej, gwarantuje wieloletnią trwałość oferty. Model
cechują proste kształty oraz pojemne wnętrze.

57 zł x 10 rat 0%
mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
133 cm

głębokość
53 cm

wysokość
190,5 cm

369 zł
448 zł

Oszczędzasz 79 zł
37 zł x 10 rat 0%

Szafka RTV 2
Szafka RTV 2 w białym kolorze z frontami w połysku, w
szczególności zachwyci klientów poszukujących mebli w
nowoczesnym, niebanalnym stylu. Oferta wyposażona została w
szufladę, wnękę oraz szafkę zamykaną, co pozwoli na schowanie podręcznych elementów.
szerokość
138 cm

głębokość
40 cm

wysokość
41 cm

3278 zł

Nowość
Promocja -25%

4098 zł

Oszczędzasz 820 zł
328 zł x 10 rat 0%

Kuchnia Bella Graphite
Obszerny zestaw kuchenny przyciągający uwagę klasycznym wzornictwem, supermatową powierzchnią frontów
MDF i wysokiej klasy systemami cichego domyku. Korpusy
brył wykonano z płyty laminowanej o grubości 16mm,
grubość płyty frontowej i cokołów wynosi natomiast aż
19mm. Szuflady z pełnym wysuwem Starmotion cechują
się sporym udźwigiem i dożywotnią gwarancją, pozwolą w
pełni wykorzystać pojemność modułu w nie zaopatrzonego.

W skład zakupu wchodzi wysoki słupek kuchenny z pięcioma półkami na zapasy,
opcjonalnie posłuży jako zabudowa lodówki. Dwie duże szafki dolne o szerokości
80cm zmontować można w wersji standardowej lub pod zlewozmywak. Pod blatem
przewidziano wnękę na piekarnik do zabudowy; nad nim powieszony zostanie okap
przyścienny niezabudowany. Uzupełnieniem oferty będą szafki górne i metalowe gałki
do otwierania frontów.
szerokość
330 cm

głębokość
60 cm

- klasyczna kuchnia modułowa
- fronty MDF folia supermat
- ekspresowa wysyłka modułów kuchennych
- systemy cichego domyku
- za dopłatą szuflady i podnośniki Blum
- leganckie, metalowe gałki w cenie zestawu
- instrukcja i akcesoria montażowe
- dwa lata gwarancji

Nasi projektanci przygotują dla Ciebie
darmowy projekt kuchni.
Sprawdź warunki na naszej stronie internetowej.

Kuchnia Aspen Biały Połysk
Zestaw kuchenny Aspen o szerokości 2,4 metra to efektowne oraz
funkcjonalne rozwiązanie aranżacyjne dedykowane do niewielkiej
kuchni.
Wśród atutów zestawu należy wymienić: fronty szafek w białym
połysku, bezuchwytowy system otwierania oraz wysoką pojemność
modeli.
W skład zestawu wchodzą 3 praktyczne szafki dolne: model z szufladą, szafka pod zlewozmywak, szafka dwudrzwiowa, a także 4 modele
górne, w tym szafka okapowa oraz szafka z ociekarką. Kuchnia Aspen
2,4 to rozwiązanie, które łączy efektowny wygląd, funkcjonalność oraz
rozsądną cenę.

meble dostępne
w innych kolorach

1797 zł
1997 zł

Oszczędzasz 200 zł

szerokość
240 cm

180 zł x 10 rat 0%
głębokość
60 cm

- styl nowoczesny, minimalistyczny
- brak uchwytów: specjalne frezowania
- fronty MDF w białym połysku
- meble do samodzielnego montażu,
dostarczane w paczkach
- praktyczne wnętrza modeli
- cena nie obejmuje blatu widocznego na zdjęciu
głównym

wysokość
74 cm

Nowość

Nowość

Promocja -10%

Promocja -10%

1539 zł
1710 zł

Meblościanka Combo 33
Proste kształty brył, budują funkcjonalną powierzchnię
metrażową, która skupia na sobie wzrok wielu zaproszonych gości.

Oszczędzasz 171 zł

3410 zł

Oszczędzasz 341 zł

154 zł x 10 rat 0%
meble dostępne
w innych kolorach

3069 zł

Meblościanka Combo 29
Modułowa meblościanka Combo 29 to propozycja, która
podkreśli nowoczesne trendy sztuki wnętrzarskiej.
Swoim wyglądem przyciągnie wzrok najbardziej wymagających
klientów.

307 zł x 10 rat 0%
opcja oświetlenia
LED

szerokość
204 cm

wysokość
170 cm

głębokość
34 cm

darmowa
dostawa

opcja oświetlenia
LED

szerokość
340 cm

Do meblościanek z kolekcji

69 zł

Combo możesz opcjonalnie
dokupić oświetlenie LED

Nowość

Nowość

Promocja -10 %

Promocja -10%

1800 zł
2000 zł

Oszczędzasz 200zł

Meblościanka Combo 5
Modułowa meblościanka Combo 5 to eleganckie zestawienie
oryginalnych, ponadczasowych brył, które przyciągają wzrok
najbardziej wymagających klientów. Oferta świetnie sprawdzi
się w salonie, gdzie będzie wyjątkową ozdobą wnętrza.

1750 zł

Oszczędzasz 175 zł
158 zł x 10 rat 0%

180 zł x 10 rat 0%
meble dostępne
w innych kolorach

1575 zł

opcja oświetlenia
LED

szerokość
272 cm

głębokość
34 cm

wysokość
176 cm

meble dostępne
w innych kolorach

głębokość
34 cm

wysokość
204 cm

7 zł x 10 rat 0%

Meblościanka Combo 7
Meblościanka Combo 7 to produkt, dzięki któremu z łatwością
zaaranżujemy swój salon.
Zestaw został złożony z sześciu bardzo pojemnych brył, co daje
nam dużo przestrzeni do przechowywania i posegregowania
potrzebnych przedmiotów codziennego użytkowania.

opcja oświetlenia
LED

szerokość
238 cm

głębokość
34 cm

wysokość
170 cm

Fotel wiszący wiklinowy

Nowość

680 zł
68zł x 10 rat 0%

Prezentowany fotel wiszący wiklinowy to
niezwykle modny mebel idealny do uzupełnienia aranżacji salonu, sypialni lub tarasu.
Fotel będzie ciekawym dodatkiem wnętrza,
który pozwoli domownikom na relaks i
świetną zabawę.

Mebel z pewnością przypadnie do gustu nie tylko osobom dorosłym ale również dzieciom, przypominając huśtawkę.
Delikatne bujanie, z pewnością pomoże w odpoczynku po ciężkim
dniu pracy, a nawet pozwoli zasnąć.

mebel dostępny
w innych kolorach

szerokość
100 cm

głębokość
65 cm

wysokość
100 cm

820 zł

820 zł

680 zł

82 zł x 10 rat 0%

82 zł x 10 rat 0%

82 zł x 10 rat 0%

Komplet Nowoczesny ogrodowy
Komplet mebli ogrodowych o nowoczesnym designie. Oferta przyciąga
spojrzenia nawet najbardziej
wymagających klientów. Charakteryzuje
się wykonaniem z dbałością o najmniejszy detal oraz stabilną konstrukcją.

2064 zł
207 zł x 10 rat 0%

Propozycja pozwoli na miłe spędzenie czasu w przydomowym
ogrodzie. W ofercie posiadamy komplety w kolorze Orzech Włoski.
Meble wykonane zostały z drewna olchowego, malowanego
natryskowo gwarantując tym samym estetykę wykonania.
Stalowy stelaż dodatkowo ocynkowany zapewnia stabilność.

meble dostępne
w innych kolorach

szerokość
182 cm

899 zł

głębokość
170 cm

wysokość
87 cm

685 zł

480 zł

Kontakt z konsultantem

Infolinia: 791 16 16 16
Pon-Pt 08:00 – 20:00
Sobota 09:00 – 14:00

37-125 Czarna 825

www.Meble-Bogart.pl

