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Zawsze blisko ludzi
Minęło ponad 60 lat odkąd wyprodukowaliśmy
pierwszy mebel. W ciągu tego czasu Grupa
Meblowa Szynaka stała się światową potęgą
meblową, nie mającą sobie równych. Jesteśmy
niekwestionowanym liderem na rynku meblowym nie tylko w Europie ale także na całym
świecie.
Wyrazista, silna marka, którą tworzymy połączona z szeroko rozwiniętą polityką sprzedażową, współpraca z globalnymi sieciami handlowymi pozwala nam kreować wysoką pozycję
firmy i gwarantuje rozpoznawalność na światowych rynkach. Dziś sprzedaż eksportowa to
prawie 80 % naszej produkcji.
Będąc dla innych wzorem do naśladowania nie
zwalniamy tempa w zakresie dynamiki naszego rozwoju. Odważnie realizujemy kolejne inwestycje mające na celu wzmocnienie naszej
przewagi konkurencyjnej i zapewnienie naszym klientom produktów najwyższej jakości.
Dla Państwa jesteśmy gotowi do przekraczania
kolejnych granic.
Projektowanie i produkcja mebli jest od 4
pokoleń naszą pasją. Spełnianie oczekiwań
naszych klientów, będących odpowiedzią na
zmieniające się trendy, estetykę i funkcjonalność życia jest dla nas wielkim wyzwaniem,
dzięki temu zdobywamy zaufanie klientów na
całym świecie.
Globalny zasięg działania jaki wypracowaliśmy
przez lata sprawia, że wciąż udoskonalamy nasze meble poddając je najbardziej rygorystycznym kontrolom i badaniom, aby służyły przez
wiele lat i wyróżniały się ponadprzeciętną jakością. Do ich produkcji wybieramy wyłącznie
materiały o najwyższych parametrach jakościowych pochodzące od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Dzięki temu nasze meble
wyróżnia najwyższa jakość wykonania, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość oraz oryginalne wzornictwo, potwierdzone niezbędnymi
świadectwami, atestami i certyfikatami.
Oddając w Państwa ręce najnowszy katalog
z naszą ofertą dzielimy się wiedzą, pomysłami
i doświadczeniem.
Mam nadzieję, że nowoczesne aranżacje, praktyczne porady i dziesiątki pomysłów dotyczących indywidualnych aranżacji mebli zainspirują Państwa do kreowania własnych przestrzeni
z wykorzystaniem mebli sygnowanych logo
Szynaka Meble.

Grupa Meblowa Szynaka w liczbach:

60

Ponad 60 lat doświadczenia
w produkcji mebli

8

8 nowoczesnych zakładów
produkcyjnych o łącznej
powierzchni ponad 600 000 m2

100

100% polskiego kapitału, polska
firma rodzinna

1500

Własne centrum wystawiennicze
o powierzchni ponad 1500 m2

350
3500

Współpraca z ponad 350
salonami partnerskimi w Polsce

Ponad 3500 pracowników

Jan Szynaka
Prezes Zarządu
Szynaka - Meble Sp. z.o.o

60
Polska firma
Międzynarodowy Czempion

The mark
responsible forestry
®
FSC C 126864

ISO9001 · ISO14001
OHSAS 18001

Lider Polskiego
Biznesu

Pracodawca
Organizator
Pracy Bezpiecznej

Eksport do ponad 60
krajów świata

Always close to the people
It has been 60 years since we have produced
the first piece of furniture. During this time
Szynaka Furniture Group has become a world
power in furniture that is second to none.
We are the undisputed leader in the furniture
market not only in Europe but also worldwide.
Expressive, strong brand, that we create is
combined with a well-developed sales policy,
cooperation with global retail chains enables
us to create high position of the company and
ensures recognition in global markets. Today,
export sales constitutes almost 80% of our
production.
As we are a model for others to follow, we
do not slow down the pace in the dynamics
of our development. We boldly carry out
further investments to strengthen our
competitive advantage and provide our
customers with products of the highest quality.
For our customers, we are ready to cross
further boundaries.
Design and manufacture of furniture has
been our passion for four generations.
Fulfilling the expectations of our customers,
in response to changing trends, aesthetics
and functionality of life, is a great challenge
for us, thanks to gaining the trust of
customers around the world.

Centrum Przemysłu Meblowego w Lubawie
Furniture Industry Center in Lubawa

Grupa Meblowa Szynaka in numbers:

60

over 60 years of experience in
furniture manufacturing

8

8 modern manufacturing
facilities with the total surface
exceeding 600,000 m2

100

100% of Polish capital, Polish
family business

Global range of operation which we
have developed over the years makes
us improve our furniture subjecting it to
the most stringent checks and tests to
serve for many years and distinguish with
above-average quality. For the production
of furniture, we choose only materials
of the highest quality from reliable and
trusted suppliers. As a result, our furniture
is distinguished by the highest quality,
safety of use, durability and original design,
confirmed by the necessary certificates,
approvals and certifications.

1500

I hope that the modern arrangements,
practical advice and dozens of ideas for
individual arrangement of furniture will inspire
you to create your own space using Szynaka
Furniture.

350

Jan Szynaka
President of the board
Szynaka - Meble Sp. z.o.o

3500
60

Polish Company
– International Champion

The mark
responsible forestry
®
FSC C 126864

ISO9001 · ISO14001
OHSAS 18001

Leader of Polish
Lider Polskiego
Business
Biznesu

Pracodawca
Employer –
Organizator
Organiser
of Safe
Pracy Bezpiecznej
Work

Own exhibition centre with the
surface exceeding 1,500 m2

Cooperation with more than 350
partner show rooms in Poland

Over 3,500 employees

Export to over 60 countries
worldwide

www.szynaka.pl
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Trendline
Linia zaprojektowana dla tych, którzy cenią sobie komfort
i funkcjonalność. Nowoczesne wzornictwo, oryginalna
kolorystyka, subtelnie wkomponowane elementy oświetlenia oraz detale podkreślają niepowtarzalny charakter
mebli. Dzięki praktycznym zestawieniom, poszczególne
programy umożliwiają stworzenie aranżacji wnętrz o różnych funkcjach: salonu, jadalni, sypialni, biura, pokoju
młodzieżowego i dziecięcego. Pragniemy, aby nasze meble tworzyły gustowne i wygodne wnętrza. Zapraszamy
do zapoznia się z kolekcją TRENDLINE.
The line is designed for people who appreciate
conveniences and functionality. Modern design,
unique colouring and subtle compose lighting elements
accent inimitable character of furniture. Through
practical configuration, individual programmes make
possible to create arrangement of interior in different
function: living-room, dinning room, bedroom, office,
youth room and children’s room. We believe that our
furniture will create a tasteful and comfortable interior.
We introduce our TRENDLINE collection.

Nasze produkty zdobią m.in.
SIEDZIBĘ ONZ W NOWYM JORKU
Our products decorate, i.a.
UN HEADQUARTERS IN NEW YORK
POLSKA FIRMA RODZINNA,
MIĘDZYNARODOWY DESIGN

Systemy / Systems
Belfort
Belveder
Country
Desjo
Domini
Dover
Ice
Ikar
Kama
Livorno
Lucas 
Lucca
Megan 
Mediolan 
Milo
Nicole
Nolan
Omega
Picolo
Riva
Selene
Visio
Wenecja
Wood
Wow

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

A POLISH FAMILY COMPANY,
INTERNATIONAL DESIGN

46
14
24
40
12
78
28
74
20
56
6
16
8
10
80
73
72
52
60
64
32
50
82
48
68

Stoliki okolicznościowe uniwersalne / Coffee tables 97
Stoły uniwersalne / Universal tables
86
Krzesła uniwersalne / Universal chairs
102
Szafy Glossy / Glossy wardrobe
84
Oświetlenie / Lighting
104
Stelaże elastyczne (typu flex)
/ Flexible frames (flex type)
104

meble do salonu
living room furniture

meble do jadalni
dining room furniture

Domini

Lucas

Megan

Lucca

Mediolan

stolik Sali

meble do sypialni
bedroom furniture

meble do pokoju dziecęcego
lub młodzieżowego
teenage room furniture
children`s room furniture

Ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu zachowania odpowiedniej sztywności konstrukcji meble wymagają
trwałego przymocowania do ściany.
Due to safety reasons and in order to maintain proper rigidity of the structure, furniture require permanent attachment
to the walls.

meble do biura
office furniture

www.szynaka.pl

meble przedpokoju
furniture for the hallway
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Lucas
Twój dom to azyl, w którym możesz schować
się przed codziennymi problemami, dlatego
stworzyliśmy kolekcję Lukas, która materializuje w sobie piękno chwil spędzanych z tymi,
których kochasz. Łagodna kolorystyka dębu
artisan połączona z detalami w kolorze czarnego matu sprawia, że meble z tej kolekcji pozwolą zaaranżować miejsce, w którym rodzą
się te najbardziej pozytywne emocje. Fronty
inspirowane pięknem drewna i starannie dopracowane detale sprawiają, że z meblami z
kolekcji Lucas wykreujesz modną i przytulną
jadalnię oraz elegancki pokój dzienny o industrialnym charakterze. Wszystko po to, żebyś
mógł spędzać czas tak jak lubisz najbardziej.
A home is a safe zone where you can find
shelter from daily cares, and that’s why we
created the Lukas Collection, which embodies the beauty of moments spent with those you love. The soft colours of artisan oak
blended with matte black detailing mean
that with these pieces you can arrange a space which gives rise to only the most positive
emotions. Fronts inspired by the beauty of
wood and careful detailing mean that furniture from the Lucas Collection can help you
create a fashionable and cosy dining room or
an elegant living room with an industrial feel.
All so that you can spend your time the way
you like best.

metalowe ramki i nóżki
metal frames and feet

LUCAS 10 L/P
witryna 1-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
65 x 193 x 42 cm

1 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
65 x 193 x 42 cm

LUCAS 12
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
90 x 193 x 42 cm

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
90 x 193 x 42 cm

blat laminowany
laminated table top

LUCAS 15
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
90 x 130 x 42 cm

Kolekcja / Collection Trendline

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
90 x 130 x 42 cm

LUCAS 16
regał z szufladą 1 drawer bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 193 x 42 cm 90 x 193 x 42 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
optional lighting inside the display

LUCAS 40
LUCAS 41
stół rozsuwany extendable table
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/210 x 76 x 90 cm 140/210 x 76 x 90 cm
120 x 40 x 60 cm 120 x 40 x 60 cm

LUCAS 70
szafa 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
90 x 193 x 60 cm

2-door wardrobe
(optional lighting
page 104)
WxHxD
90 x 193 x 60 cm

KAMA 101
krzesło tapicerowane
w tkaninie typu
ecoskóra cayenne
1114 black
dąb camargue
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm

upholstered chair
with faux leather
- cayenne 1114 black
oak camargue
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

kolorystyka / colours:
dąb artisan, czarny mat / artisan oak, black matt

LUCAS 25
szafka RTV z 2 klapami 1 door TV unit with 2 drawers
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 42 x 42 cm 155 x 42 x 42 cm

LUCAS 35
półka shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 25 x 27 cm 210/140 x 76 x 90 cm

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze
drewnopodobnym oraz uni, szkło hartowane z malowaną ramką
/ furniture board with a wood-like decorative pattern, uni colour,
tempered glass with a painted frame
korpus / body: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym oraz
kolorze uni / stelaż metalowy czarny
/ wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern,
uni colour, black metal rack
uchwyt / handle: tworzywowy czarny / plastic black
stopka / foot: metalowa czarna / metal black

LUCAS 48
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami i wnęką
szer. x wys. x gł.
180 x 88 x 42 cm

3 door sideboard
with niche
WxHxD
180 x 88 x 42 cm

LUCAS 36
komoda 3-drzwiowa 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 88 x 42 cm 155 x 88 x 42 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego
montażu / furniture for self-assembly
blat stołu i stolika wykonany z płyty meblowej laminowanej
/ table top made of laminated furniture board

www.szynaka.pl
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Megan
Życie płynie w zawrotnym tempie, dlatego
tak ważne jest to, żeby w codziennym pędzie
odnaleźć odpowiednie proporcje. Kolekcja
Megan to meble, które pozwolą Ci stworzyć
elegancki salon, piękną jadalnię i komfortowe miejsce pracy, dzięki czemu każdy dzień
będzie piękną przygodą. Fronty w wysokim
połysku podkreślone uchwytami w czarnym
macie sprawiają, że każde pomieszczenie będzie emanowało pozytywną energią. Cenisz
nowoczesny design? To świetnie się składa,
bo matowe stopki podkreślają industrialny
charakter projektów. Kolekcja Megan to meble stworzone z myślą o wnętrzach, w których każda chwila zyskuje piękną oprawę.

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

Life has a habit of passing by at breakneck
speed, that`s why it`s so important to find
the right balance in the daily rush. The
Megan Collection features furniture which
will let you create an elegant living room,
a beautiful dining room, and a comfortable
workspace, so that every day becomes a
wonderful adventure. High-gloss fronts
accented with matte black handles make
every room radiate positive energy. Are
you a fan of modern design? Well it just so
happens that the matte legs of the pieces
highlight the industrial style of the designs.
The Megan Collection features furniture
created for interiors where every moment
plays out in a beautiful setting.

opcja dodatkowego
oświetlenia wnętrza
witryn

MEGAN 01
komoda 2-drzwiowa 2 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 85 x 38 cm 120 x 85 x 38 cm

MEGAN 03
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
80 x 85 x 38 cm

Kolekcja / Collection Trendline

sideboard
with 4 drawers
WxHxD
80 x 85 x 38 cm

MEGAN 02
komoda 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
120 x 85 x 38 cm

MEGAN 04
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
160 x 85 x 38 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

1 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
120 x 85 x 38 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
160 x 85 x 38 cm

metalowe stopki
metal feet

MEGAN 05
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
160 x 45 x 38 cm

2-door 1 drawer
TV unit
WxHxD
160 x 45 x 38 cm

MEGAN 06 L/P
witryna 1-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
55 x 197 x 38 cm

1-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
55 x 197 x 38 cm

MEGAN 07
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
85 x 197 x 38 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
85 x 197 x 38 cm

kolorystyka / colours:
biały mat, biały połysk / white HG, white matt
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF opłaszczowana folią PVC
w kolorze uni połysk / MDF furniture board coated with PVC foil in gloss
korpus / body: płyta meblowa foliowana w kolorze uni mat
/ wrapped furniture board in uni matte colour
uchwyt / handle: tworzywowy czarny / plastic black
MEGAN 08
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
85 x 147 x 38 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
85 x 147 x 38 cm

MEGAN 09
biurko z 2 szufladami desk with 4 drawers
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 77 x 60 cm 120 x 77 x 60 cm

stopka / foot: metalowa czarna / metal black
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assembly

www.szynaka.pl
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Mediolan
Sny bywają różne – krótkie, długie, radosne,
a czasem niepokojące. Chcemy, żebyś każdej
nocy spał spokojnie, dlatego stworzyliśmy
kolekcję Mediolan, która sprawi, że senne
podróże będą pełne samych pozytywnych
emocji. Za sprawą harmonijnego połączenia
kolorów, funkcjonalności dostępnych brył
i nowoczesnej linii stylistycznej uda Ci się zaaranżować komfortowe miejsce odpoczynku. Wygodne łóżko sprawi, że każdego ranka
będziesz budził się pełen energii, a pojemna
szafa i praktyczna komoda zapewnią dużo
miejsca do przechowywania, dzięki czemu
w Twoim wnętrzu zapanuje nienagnany porządek. Kolekcja Mediolan to meble do sypialni zaprojektowane z myślą, o krótkich
drzemkach i długich kolorowych podróżach
sennych, żebyś mógł odpoczywać tak jak lubisz.

dużo miejsca do przechowywania
a lot of space for storage

Dreams come in different shapes and sizes
– short, long, pleasant, and sometimes even
disturbing. We want you to sleep soundly
every night, that`s why we’ve created the
Mediolan Collection, furniture that will fill
your dreams with positive feelings. The harmonious combination of colours, the functionality of available models, and the modern
styling will allow you to arrange a soothing
resting place. A comfortable bed means that
every morning you’ll wake up full of energy,
and the spacious wardrobe and practical
chest of drawers will provide you with plenty
of storage space to help you keep your bedroom impeccably tidy. The Mediolan Collection means furniture designed for short
naps and long winter sleeps so that you can
rest the way you like.

MEDIOLAN 01
szafa ubraniowa
z panelem okalającym
w standardzie
(drzwi przesuwne)
szer. x wys. x gł.
280 x 231 x 660 cm

MEDIOLAN 02
wardrobe with
łoże 160 z 2 szafkami
passe-partout
nocnymi
surrounding
(bez rusztu i materaca*)
(sliding doors)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
276 x 91 x 210 cm
280 x 231 x 660 cm

bed with bedside
tables (without
mattress and frame*)
WxHxD
276 x 91 x 210 cm

uchwyty chrom połysk
handle chrome gloss

MEDIOLAN 03
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
94 x 55 x 1,8 cm 94 x 55 x 1,8 cm

Kolekcja / Collection Trendline

MEDIOLAN 04
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
145 x 90 x 38 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

2 door,
4 drawer sideboard
WxHxD
145 x 90 x 38 cm

wezgłowie tapicerowane
upholstered headboard

MEDIOLAN 05
kontenerek z 3 szufladami 3 drawer container
(opcjonalnie do modelu 01)
szer. x wys. x gł. W x H x D
83 x 49 x 49 cm 83 x 49 x 49 cm

MEDIOLAN 06
podzielnik opcjonalny
do modelu 01
szer. x wys. x gł.
83 x 159 x 48 cm

kolorystyka / colours:
dąb artisan / oak artisan
optional divisor
for model 01
WxHxD
83 x 159 x 48 cm

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
oraz uni / furniture panel in wood-like decor
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze
drewnopodobnym / furniture panel in wood-like décor (finish)
uchwyt / handle: chrom połysk/ chrome gloss
stopka / foot: ślizgacz meblowy / furniture foot
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego
montażu / furniture for self-assembly
*typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104

MEDIOLAN 07
półka (2szt./kpl)
opcjonalna do modelu 01
szer. x wys. x gł.
82,7 x 2,2 x 51,5 cm

shelf (2 pcs / set)
optional for model 01
WxHxD
82,7 x 2,2 x 51,5 cm

SAMODOMYK 01
opcjonalny do szafy 01 soft close (option)
szer. x wys. x gł. W x H x D
19 x 6 x 6 cm 19 x 6 x 6 cm

www.szynaka.pl
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Domini
Pokój dziecięcy ulega nieustannym przeobrażeniom. Raz jest zaczarowanym lasem,
innym razem zamienia się w tor wyścigowy, tylko po to, by o zmroku przemienić się
w bezpieczną oazę, w której śnią się najbardziej kolorowe sny. Dlatego kolekcja Domini wyróżnia się nieprzeciętną różnorodnością, dzięki czemu będzie zmieniała się wraz
z potrzebami Twojego dziecka. Biała kolorystyka zestawiona z elementami w wybarwieniu dąb ribbeck doskonale skomponuje się
z temperamentem malucha, a wieńce górne
w kształcie dachu rozbudzą jego wyobraźnię.
Meble, które są w stanie sprostać dziecięcej
kreatywności to projekty do zadań specjalnych, dlatego te z kolekcji Domini, wyposażyliśmy w skórzane uchwyty i elementy
z litego drewna, dzięki czemu są one trwałe
i odporne na ślady użytkowania.
A child’s room undergoes continuous
transformation. First it’s an enchanted
forest, then it turns into a racetrack, only to
become after nightfall a safe haven full of the
sweetest dreams. That’s why we’ve created
the Domini Collection, which features an
exceptional variety of products, meaning
that the collection can adapt and change
along with the changing needs of your child.
The white colour scheme combined with
elements of Ribbeck Oak will suit a child’s
temperament perfectly, and the upper roofshaped surrounding elements will spark the
imagination. Furniture which is meant to
meet the needs of a child’s creativity requires
careful planning at the design stage, which is
why furniture from the Domini Collection is
fitted with leather handles and solid wood
elements which are durable and resistant to
signs of wear and tear.

Kolekcja / Collection Trendline

DOMINI 01
regał z 2 szufladami 2 drawers bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 185 x 42 cm 98 x 185 x 42 cm

DOMINI 03
szafa 2-drzwiowa 2-door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 185 x 60 cm 98 x 185 x 60 cm

DOMINI 05
kontenerek z 1 szufladą 1 drawer container
szer. x wys. x gł. W x H x D
47 x 48 x 42 cm 47 x 48 x 42 cm

DOMINI 06
regał bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 120 x 42 cm 98 x 120 x 42 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

wezgłowie tapicerowane,
oświetlenie w standardzie
upholstered headboard
ligthing in standard
skórzane uchwyty
leather handles

DOMINI 07
półka shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 49 x 26 cm 120 x 49 x 26 cm

DOMINI 08
biurko
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
120 x 77 x 60 cm

desk with
2 drawers
WxHxD
120 x 77 x 60 cm

DOMINI 09
komoda
z 6 szufladami
szer. x wys. x gł.
120 x 80 x 42 cm

sidebaord
with 6 drawers
WxHxD
120 x 80 x 42 cm

DOMINI 11
łóżko 90x200 mattress bed
(bez rusztu i materaca*) (without mattress
(oświetlenie w standardzie) and frame*)
(lighting included)
szer. x wys. x gł. W x H x D
101 x 131 x 211 cm 101 x 131 x 211 cm

kolorystyka / colours:
dąb ribbeck, biały / ribbeck oak, white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni / laminated furniture board with a wood-like
decorative pattern
korpus / body: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni / laminated furniture board with a wood-like
decorative pattern
uchwyt / handle: skórzany / leather
DOMINI 12
front opcjonalny
do modelu 13
szer. x wys. x gł.
44 x 177 x 2 cm

optional front
for model 13
WxHxD
44 x 177 x 2 cm

DOMINI 13
regał bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
49 x 185 x 42 cm 49 x 185 x 42 cm

DOMINI 14
tablica korkowa pin board
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 80 x 12 cm 80 x 80 x 12 cm

stopka / foot: ślizgacz meblowy / furniture foot
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assembly
*typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104

www.szynaka.pl
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Belveder
Odpowiednia aranżacja salonu sprawi, że
stanie się on miejscem, w którym będziesz
odpoczywał. Belveder to meble z charakterem, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzą do wnętrza przytulny
nastrój. Dzięki kolorystyce dębu stirling
i ozdobnym motywom kory mają wyjątkowo
szlachetny wygląd, który rozbudza wyobraźnię. Kolekcja stworzona dla tych, którzy lubią
otaczać się nie tylko pięknymi, ale również
funkcjonalnymi przedmiotami. Dzięki różnorodności brył kolekcja Belverder daje wiele
możliwości aranżacji wnętrza dopasowanego do Twoich potrzeb.

podświetlany element
dekoracyjny kory

The proper arrangement of the living
room will make it a place of rest. Belveder
collection is furniture with character, which
thanks to modern solutions will bring
a homely atmosphere to the interior. Stirling
oak and decorative bark motive give them
a unique look that stimulates imagination.
A collection created for those who like to
surround themselves not only with beautiful
but also functional objects. Thanks to the
variety of models, it offers many possibilities
of arranging a living room adapted to your
needs.

Kolekcja / Collection Trendline

BELVEDER 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
158 x 24 x 26 cm 158 x 24 x 26 cm

BELVEDER 10 L/P
witryna 1-drzwiowa
oświetlenie elementu
ozdobnego w standardzie
szer. x wys. x gł.
67 x 194 x 40 cm

L/R
1 door display unit
lighting of the decorative
element as standard
WxHxD
67 x 194 x 40 cm

BELVEDER 12
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie elementu
ozdobnego w standardzie
szer. x wys. x gł.
102 x 194 x 40 cm

BELVEDER 15
2 door display unit
witryna 2-drzwiowa
lighting of the decorative
oświetlenie elementu
element as standard
ozdobnego w standardzie
WxHxD
szer. x wys. x gł.
102 x 194 x 40 cm
102 x 141 x 40 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

2 door display unit
lighting of the decorative
element as standard
WxHxD
102 x 141 x 40 cm

opcja dodatkowego
oświetlenia wnętrza witryn
option of additional lighting inside
the units

BELVEDER 25
szafka RTV 3-drzwiowa
oświetlenie elementu
ozdobnego w standardzie
szer. x wys. x gł.
158 x 47 x 40 cm

BELVEDER 45
komoda 3-drzwiowa
3-door TV unit
oświetlenie elementu
lighting of the decorative
ozdobnego w standardzie
element as standard
szer. x wys. x gł.
WxHxD
158 x 85 x 40 cm
158 x 47 x 40 cm

BELVEDER 46
komoda 2-drzwiowa
3 door sideboard
z 3 szufladami
lighting of the decorative
oświetlenie elementu
element as standard
ozdobnego w standardzie
WxHxD
szer. x wys. x gł.
158 x 85 x 40 cm
178 x 85 x 40 cm

BELVEDER 41
2 door sideboard
stolik okolicznościowy coffee table
with 3 drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
lighting of the decorative
120 x 49 x 60 cm 120 x 49 x 60 cm
element as standard
WxHxD
178 x 85 x 40 cm

kolorystyka / colours:
dąb stirling z elementem dekoracyjnym kory / stirling oak with a bark
decorative element
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC w dekorze
drewnopodobnym / MDF furniture board wrapped in PVC foil with a woodlike decorative pattern
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym. Płyta
meblowa laminowana - blat stołu i stolika / wrapped furniture board with
a wood-like decorative pattern. Laminated furniture board – (coffee) table top
BELVEDER 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 /175/210 x 77 x 85 cm 140/175/210 x 77 x 85 cm

BELVEDER 101
krzesło
tapicerowane bukowe
w tkaninie congo 732
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

upholstered
beech chair
with congo 732 fabric
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

uchwyt / handle: metalowy w kolorze starego srebra / metal in the colour
of aged silver
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly

www.szynaka.pl
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Lucca
Nowoczesne, minimalistyczne meble w uniwersalnym białym kolorze, dzięki którym zaaranżujesz kilka pomieszczeń. Doskonale pasują do przedpokoju, salonu i jadalni – to Ty
decydujesz gdzie powinny się znaleźć. Funkcjonalne szuflady pozwolą utrzymać porządek, a jasna kolorystyka rozświetli wnętrze,
które wystarczy uzupełnić ulubionymi dodatkami.
Modern minimalist furniture in universal
white to arrange in several rooms. It perfectly matches the anteroom, living room and
dining room – you decide where to move
it. The functional drawers will allow you to
keep the room clean, whereas the bright colours will illuminate the interior. All that is
left is to decorate the room with your favourite accessories.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

www.szynaka.pl
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Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

LUCCA 01
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 04
szafka RTV 2-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 43 x 38 cm

LUCCA 07
komoda 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
62 x 102 x 38 cm

3-door dresser
with 3 drawers
WxHxD
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 02
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 05
szafka RTV 3-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
165 x 62 x 38 cm

2-door TV cabinet
with 2 drawers
WxHxD
150 x 43 x 38 cm

2-door dresser
with a drawer
WxHxD
62 x 102 x 38 cm

LUCCA 08
szafa 2-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
60 x 199 x 38 cm

2-door wardrobe
with a mirror
WxHxD
60 x 199 x 38 cm

LUCCA 03
komoda 3-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
200 x 82 x 38 cm

2-door dresser
with 4 drawers
WxHxD
150 x 82 x 38 cm

3-door dresser
with 4 drawers
WxHxD
200 x 82 x 38 cm

LUCCA 06
komoda 3-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 103 x 38 cm

3-door TV cabinet
with 2 drawers
WxHxD
165 x 62 x 38 cm

LUCCA 09
panel z wieszakami panel with hangers
szer. x wys. x gł. W x H x D
62 x 37 x 30 cm 62 x 37 x 30 cm

LUCCA 10
pufa w tkaninie typu
savana 96
szer. x wys. x gł.
52 x 41 x 32 cm

3-door dresser
with 2 drawers
WxHxD
100 x 103 x 38 cm

pouffe upholstered
with savana 96 fabric
WxHxD
52 x 41 x 32 cm

kolorystyka / colours:
biały mat / matte white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC mat
/ MDF furniture board wrapped in matte PVC foil
korpus / body: płyta meblowa foliowana w kolorze uni / wrapped furniture board in uni colour
uchwyt / handle: brak – podchwyt / none – bottom grip
stopka / foot: brak / none
SUNNY 1
stół rozsuwany
biały połysk
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm

extendable table
white HG
WxHxD
136/173/210 x 76 x 90 cm

modele stołów dedykowane do systemu Lucca od strony 86
/ table models dedicated to Lucca system from page 86
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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Kama
Jest takie miejsce, w którym dzieją się
wszystkie ważne rzeczy dla Twojej rodziny
gdzie odpoczywasz, śmiejesz się i spotykasz
z przyjaciółmi. Miejsce, do którego wracasz
z radością i gdzie zawsze możesz być sobą.
Inspirując się pozytywnymi emocjami, które
łączą Cię z domem zaprojektowaliśmy kolekcję Kama, która łączy nowoczesne wzornictwo i najwyższą jakość wykonania ze starannością o każdy szczegół. Jasna kolorystyka
dębu camargue stwarza wiele możliwości
aranżacji, a czarne detale wydobywają unikalny urok każdego projektu. Dzięki temu
za sprawą mebli Kama stworzysz wnętrze
zdecydowanie w Twoim stylu.

There is a place where all important things
for your family happen. A place in which
you rest, laugh and meet friends. A place
you love to come back to and where you
always can be yourself. Inspired by positive
emotions linking you to your home, we have
developed the Kama range which combines
a modern design with the utmost attention
to every detail. Bright Camargue Oak colours
give plenty possibilities to arrange space,
and black parts bring out the unique charm
of each design. With the Kama range you
can create an interior that fits your style.

Kolekcja / Collection Trendline

ciche domykanie
quiet closing

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting inside
the units

metalowe uchwyty
matt handles

zaokrąglenia krawędzi
rounded edges

blat szklany
glass table top

www.szynaka.pl
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Kama

ściana tylna z widoczną strukturą
3D-ryflowaniem
rear wall visible pressed with
visible 3D texture

KAMA 10 L/P
witryna 1-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
67 x 199 x 40 cm

L/R
1 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
67 x 199 x 40 cm

KAMA 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 104)
szer. x wys. x gł.
119 x 148 x 40 cm

KAMA 12
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
97 x 199 x 40 cm

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
119 x 148 x 40 cm

KAMA 25
szafka RTV 1-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
171 x 56 x 40 cm

KAMA 47
komoda 3-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
170 x 86 x 40 cm

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
97 x 199 x 40 cm

KAMA 70
szafa 2-drzwiowa 2-door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
97 x 199 x 60 cm 97 x 199 x 60 cm

1 door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
171 x 56 x 40 cm

3 door sideboard
(optional lighting
page 104)
WxHxD
170 x 86 x 40 cm

Kolekcja / Collection Trendline

KAMA 24
szafka RTV
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
119 x 44 x 40 cm

2 door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
119 x 44 x 40 cm

KAMA 45
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
151 x 86 x 40 cm

2 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
151 x 86 x 40 cm

KAMA 34
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
119 x 23 x 23 cm 119 x 23 x 23 cm

KAMA 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
144 x 23 x 23 cm 144 x 23 x 23 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat szklany
table top glass

kolorystyka / colours:
dąb camargue z elementami czarny mat
/ camargue Oak with black mat elements
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
/ wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern
KAMA 40
stół rozsuwany
(blat szklany, połysk)
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm

extendable table
(table top HG)
WxHxD
136/173/210 x 76 x 90 cm

KAMA 101
krzesło tapicerowane
w tkaninie typu
ecoskóra cayenne
1114 black
dąb camargue
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm

upholstered chair
with faux leather
- cayenne 1114 black
oak camargue
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

ściana tylna widoczna w elementach 10, 12, 15, 34, 35 i 47 tłoczona
z widoczną strukturą 3D - ryflowaniem
/ rear wall visible in elements 10, 12, 15, 34, 35 and 47,
pressed with visible 3D texture.
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
/ wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern
uchwyt / handle: metalowy czarny mat / metal black mat.
stopka / foot: tworzywowa czarna okrągła / plastic, round, black.

KAMA 41
stolik okolicznościowy
(blat szklany, połysk)
szer. x wys. x gł.
110 x 46 x 60 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self- assembly
coffee table
(table top HG)
WxHxD
110 x 46 x 60 cm

www.szynaka.pl
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Country
Kolekcja Country to meble, które rozbudzają
emocje. Ich niepowtarzalna forma, precyzyjne wykonanie i dopracowane detale pozwolą stworzyć aranżacje będące odzwierciedleniem Twoich indywidualnych oczekiwań.
Harmonijna gama kolorystyczna i nietuznikowe detale podkreślają indywidualny styl
każdej bryły. Meble z linii Country pozwolą
stworzyć niezwykły pokój dzienny, w którym
codzienność stanie się przyjemnością i przytulną jadalnię będącą miejscem wielu niepowtarzalnych spotkań. Spraw, by wszystkie
najlepsze myśli łączyły Cię z Twoim domem.

Country collection means the furniture that
evokes emotions. Its unique form, precise
workmanship and refined details will allow
you to create arrangements that meet your
personal expectations. The harmonious
colour range and outstanding details highlight
the individual style of each solid. Country
furniture will let you create an extraordinary
living room where everyday life becomes
an unforgettable experience and a cosy
dining room that is home to many wonderful
meetings. Make sure that your home evokes
only the most pleasant of thoughts.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

uchwyty metalowe
metal handles

blat laminowany
laminated table top
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Country

COUNTRY 10 L/P
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
79 x 204 x 45 cm

L/R
2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
79 x 204 x 45 cm

COUNTRY 12
witryna 4-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
104 x 204 x 45 cm

4 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
104 x 204 x 45 cm

uchwyty metalowe
metal handles

COUNTRY 14 L/P
witryna niska
1-drzwiowa
z 2 szufladami (barek)
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
79 x 137 x 45 cm

L/R
1 door display unit
with 2 drawer
(buffet)
(optional lighting
page 104)
WxHxD
79 x 137 x 45 cm

COUNTRY 25
szafka RTV 2-drzwiowa 2 door TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
163 x 56 x 45 cm 163 x 56 x 45 cm

COUNTRY 15
witryna niska
1-drzwiowa
z 3 szufladami
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
116 x 137 x 45 cm

COUNTRY 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
110 x 45 x 60 cm

1 door display unit
with 3 drawers
(optional lighting
page 104)
WxHxD
116 x 137 x 45 cm

coffee table
(table top made
of laminate)
WxHxD
110 x 45 x 60 cm
COUNTRY 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
141 x 23 x 22 cm 141 x 23 x 22 cm

COUNTRY 70
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
94 x 204 x 63 cm

2 door wardrobe
with 1 drawer
WxHxD
94 x 204 x 63 cm

COUNTRY 48
bufet 2-drzwiowy
z 2 szufladami i barkiem
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
163 x 113 x 45 cm

Kolekcja / Collection Trendline

2 door sideboard
with 2 drawers
(optional lighting
page 104)
WxHxD
163 x 113 x 45 cm

COUNTRY 26
szafka RTV 3-drzwiowa 3 door TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
163 x 75 x 45 cm 163 x 75 x 45 cm

COUNTRY 80
lustro wiszące
szer. x wys. x gł.
144 x 80 x 5 cm

hanging mirror
WxHxD
144 x 80 x 5 cm

COUNTRY 45
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
163 x 89 x 45 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

2 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
163 x 89 x 45 cm

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top

COUNTRY 40
stół rozsuwany
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
140/214 x 76 x 90 cm

kolorystyka / colours:
dąb stirling / sosna andersen
stirling oak / andersen pine
extendable table
(table top made of laminate)
WxHxD
140/214 x 76 x 90 cm

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF opłaszczowana folią PVC w strukturze 3D,
płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym (finish), szkło hartowane bezbarwne,
/ MDF laminated with PVC foil with structure 3D, furniture board with
wood-like decorative pattern, tempered glass - colorless
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
/ wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern
uchwyt / handle: metalowy w kolorze patynowanego srebra / metal patinated silver
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assembly

ALICE 101
krzesło bukowe
tapicerowane
w tkaninie sawana
21 lub bahama 03
biały
szer. x wys. x gł.
46 x 92 x 42 cm

upholstered chair
with fabric
sawana 21
or bahama 03
white
WxHxD
46 x 92 x 42 cm

ALICE 102*
fotel bukowy
tapicerowany
w tkaninie beżowy
(bahama 03)
biały
szer. x wys. x gł.
57 x 92 x 42 cm

upholstered armchair
with fabric beige
(bahama 03)
white
WxHxD
57 x 92 x 42 cm

*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
blat laminowany / laminated top
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Ice
Otaczaj się nietuzinkowymi meblami i spędzaj
wyjątkowy czas w zaciszu swojego domu.
Meble z linii Ice to projekty łączące nowoczesny design z użytecznością. Interesująca
prezencja, precyzyjne wykonanie i funkcjonalna forma sprostają oczekiwaniom nawet
najbardziej wymagających użytkowników.
Niebanalne detale w kolorystyce dębu sonoma podkreślają nowoczesny charakter projektów, dzięki czemu za sprawą tych mebli uda
się stworzyć wiele nieoczywistych aranżacji
nawiązujących do najnowszych trendów.

fronty w wysokim połysku
fronts in s high gloss

Surround yourself with unconventional
furniture and spend time in the comfort of
your home. Ice furniture combines modern
design with utility. The interesting shape,
quality workmanship and functional form
meet the expectations of even the most
demanding users. The unique details in
Sonoma oak colours highlight the modern
nature of the designs so that you can create
many non-obvious arrangements inspired by
the latest trends.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top
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Ice

ICE 01
witryna
1- drzwiowa L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
67 x 192 x 41 cm

1 door display
unit R/L
(optional lighting
page 104)
WxHxD
67 x 192 x 41 cm

ICE 04*
komoda
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
118 x 148 x 41 cm

2 door
sideboard
WxHxD
118 x 148 x 41 cm

ICE 41
stolik okolicznościowy
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
80 x 46 x 80 cm

coffe table
with 2 drawers
WxHxD
80 x 46 x 80 cm

ICE 05
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
98 x 192 x 58 cm

2 door
wardrobe
WxHxD
98 x 192 x 58 cm

ICE 02
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
118 x 192 x 41 cm

ICE 10
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
170 x 92 x 41 cm

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
118 x 192 x 41 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
170 x 92 x 41 cm

ICE 30
lustro wiszące hanging mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
119 x 70 x 3 cm 119 x 70 x 3 cm

ICE 03
witryna niska
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
118 x 148 x 41 cm

Kolekcja / Collection Trendline

2 door low display
unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
118 x 148 x 41 cm

ICE 31
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
170 x 27 x 24 cm 170 x 27 x 24 cm

ICE 32
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
118 x 27 x 24 cm 118 x 27 x 24 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

blat laminowany
laminated table top

kolorystyka / colours:
biały połysk z elementami dąb sonoma, biały matowy
white gloss with elements of sonoma oak, matte white
wykonanie/made of:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC w połysku, płyta meblowa
laminowana, szkło hartowane - bezbarwne / MDF furniture board wrapped in PVC
foil, laminated furniture board, tempered glass – colourless
korpus / body: płyta meblowa laminowana w kolorze uni/ laminated furniture board
ICE 21
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
118 x 57 x 41 cm

2 door
TV unit
WxHxD
118 x 57 x 41 cm

ICE 20
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
170 x 46 x 41 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly
2 door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
170 x 46 x 41 cm

modele stołów i krzeseł dedykowane do systemu ice od strony 90
table models dedicated to ice system from page 90
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
blat laminowany / laminated top

www.szynaka.pl
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Selene
Selene to ponadczasowe rozwiązanie dla
osób ceniących elegancję, nowoczesny styl
i przestronność. Funkcjonalne bryły wykonane z najwyższej jakości materiałów
z zastosowaniem innowacyjnej technologii. Biały kolor podkreślony wysokim połyskiem, pozwala na stworzenie nowoczesnego wnętrza, aranżując salon, jadalnię, pokój
młodzieżowy, gabinet czy przedpokój. Subtelnie wkomponowane w strukturę frontów
uchwyty nadają bryłom lekkości i utrzymują
prostą linię, która wkomponuje się w każdym
wnętrzu.
The Selene Collection is the timeless solution
for persons who value elegance, modern
style and spaciousness. Functional blocks
are made of the highest quality materials
using the most innovative technology. White
colour highlighted by high gloss allows to
create modern interiors when arranging
a living room, dining room, room for teenagers,
study or anteroom. The handles discretely
integrated in the structures of fronts impart
lightness to the solids and maintain straight
line which can be integrated in every interior.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top

dąb sonoma / dąb sonoma

www.szynaka.pl
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Selene

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

biały połysk / biały

www.szynaka.pl
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Selene
biały połysk / biały

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

dąb sonoma / dąb sonoma

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

dąb sonoma / dąb sonoma

dąb sonoma / dąb sonoma

www.szynaka.pl
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Selene

SELENE 2
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
50 x 80 x 40 cm

SELENE 18
szafka
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
79 x 43 x 40 cm

4 drawer
sideboard
WxHxD
50 x 80 x 40 cm

2-door
cabinet
WxHxD
79 x 43 x 40 cm

SELENE 14
biurko 1-drzwiowe
z 1 szufladą
biurko przyścienne
szer. x wys. x gł.
120 x 76 x 67 cm

1-door 1 drawer
console table desk
WxHxD
120 x 76 x 67 cm

SELENE 9
szafka RTV
2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
165 x 42 x 39 cm

2-door
1 drawer
TV unit
WxHxD
165 x 42 x 39 cm

SELENE 3
komoda
z 6 szufladami
szer. x wys. x gł.
65 x 119 x 40 cm

SELENE 19
szafka
2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
70 x 101 x 40 cm

6 drawer
sideboard
WxHxD
65 x 119 x 40 cm

2-door
1 drawer
sideboard
WxHxD
70 x 101 x 40 cm

SELENE 27
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
100 x 119 x 39 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
100 x 119 x 39 cm

SELENE 11
szafka 1-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
50 x 145 x 35 cm

1-door 3 drawer
cabinet
WxHxD
50 x 145 x 35 cm

Kolekcja / Collection Trendline

SELENE 4
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
65 x 80 x 40 cm

SELENE 7
komoda 2-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 119 x 40 cm

SELENE 10
regał
1-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
50 x 145 x 35 cm

4 drawer
sideboard
WxHxD
65 x 80 x 40 cm

2-door 2 drawer
sideboard
WxHxD
100 x 119 x 40 cm

1-door
bookcase
WxHxD
50 x 145 x 35 cm

SELENE 25
witryna 1-drzwiowa L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
50 x 196 x 39 cm

1-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
50 x 196 x 39 cm

SELENE 5
komoda 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 80 x 40 cm

1-door 4 drawer
sideboard
WxHxD
100 x 80 x 40 cm

SELENE 8
komoda
2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
165 x 80 x 40 cm

2-door
4 drawer
sideboard
WxHxD
165 x 80 x 40 cm

SELENE 15
biurko 2-drzwiowe
z 2 szufladami
biurko przyścienne
szer. x wys. x gł.
158 x 76 x 67 cm

2-door 2 drawer
console table desk
WxHxD
158 x 76 x 67 cm

SELENE 12
regał
1-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
50 x 216 x 35 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

1-door
bookcase
WxHxD
50 x 216 x 35 cm

SELENE 28
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 216 x 58 cm

SELENE 20
panel wiszący
z wieszakami
szer. x wys. x gł.
79 x 119 x 30 cm

WxHxD
100 x 216 x 58 cm

SELENE 22
szafa
2-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
60 x 198 x 40 cm

2-door
cabinet
with mirror
WxHxD
60 x 198 x 40 cm

hanging panel with
hooks
WxHxD
79 x 119 x 30 cm

SELENE 36
komoda 4-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
180 x 80 x 40 cm

4-door 1 drawer
sideboard
WxHxD
180 x 80 x 40 cm

2-door 2 drawer
wardrobe

SUNNY 2
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160-234 x 76 x 90 cm 160-234 x 76 x 90 cm

SELENE 30**
szafa 2-drzwiowa
(drzwi przesuwne,
opcjonalnie
samodomyk)
szer. x wys. x gł.
164 x 216 x 64 cm

2-door wardrobe
(sliding door
soft close)
WxHxD
164 x 216 x 64 cm

SELENE 13
szafka wysoka
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
50 x 216 x 35 cm

2-door
cabinet
WxHxD
50 x 216 x 35 cm

SELENE 23
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
100 x 21 x 22 cm 100 x 21 x 22 cm

SELENE 32
szafka nocna
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
42 x 47 x 40 cm

nightstand with
2 drawers
WxHxD
42 x 47 x 40 cm

SELENE 21
lustro wiszące hanging mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
70 x 89 x 2 cm 70 x 89 x 2 cm

SELENE 24
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
165 x 21 x 22 cm 165 x 21 x 22 cm

SELENE 31**
toaletka z 2 szufladami
i klapą na przewody
szer. x wys. x gł.
120 x 76 x 46 cm

dressing table with
2 drawers and flap
WxHxD
120 x 76 x 46 cm

kolorystyka:
(front / korpus): biały połysk, biały mat lub dąb sonoma
colours (front / body): white hg, white matt or oak sonoma
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF opłaszczowana folią PVC w kolorze
uni w połysku
/ MDF furniture board coated with PVC foil in gloss or wood decors,
korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard
stopka: tworzywo (plastik) - srebrny / plastic (silver)
SELENE 33**
łoże 160 bez
materaca i rusztu***
szer. x wys. x gł.
167 x 88 x 207 cm

bed 160 (without
mattress and frame**)
WxHxD
167 x 88 x 207 cm

SELENE 35**
łoże 180 bez
materaca i rusztu***
szer. x wys. x gł.
187 x 88 x 207 cm

bed 180 (without
mattress and frame**)
WxHxD
187 x 88 x 207 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
** dostępny tylko w kolorze biały / biały połysk
/ available in white or white hg only
*** typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104

SAMODOMYK 01
opcjonalny do szafy 01 soft close (option)
szer. x wys. x gł. W x H x D
44 x 10 x 9 cm 44 x 10 x 9 cm

SELENE 34**
szuflada do łoża typ 33 bed drawer type 33
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 22 x 67 cm 140 x 22 x 67 cm

www.szynaka.pl
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Desjo
Desjo to inspirujące rozwiązania o nowoczesnym kształcie i wzornictwie. To propozycja
dla osób poszukujących prostych, ale nietuzinkowych rozwiązań. Kolekcja i kolorystyka dębu sanremo doskonale wpisuje się
w obowiązujące trendy. Dekor ten wyróżnia
się optycznie dzięki efektom 3D, sprawiając
wrażenie głębokiej powierzchni. Taki rezultat
uzyskany został poprzez idealne połączenie porów negatywowych oraz wyrazistych
rysunków drewna. Naturalnie podkreślone
zostały różnej wielkości sęki, delikatne zarysowania i promienie rdzeniowe. Desjo to
program, który doskonale sprawdzi się w pokoju dziennym, jadalni i sypialni.

Inspiring solutions with a modern shape and
design. It is for those seeking simple but
unique solutions. This collection with the
colours of sanremo oak fits perfectly into the
current trends. This decor is distinguished
visually by 3D effects, giving the impression
of a deep surface. This effect was obtained
by the perfect combination of negative
pores and expressive drawings of wood. The
different sizes of knots, fine scratches and
beams of wood are naturally emphasized.
Desjo line is ideally suited to the living room,
dining room and bedroom.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top

www.szynaka.pl
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Desjo
opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top

www.szynaka.pl
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Desjo

DESJO 01
witryna
1-drzwiowa, L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
67 x 193 x 42 cm

1 door display unit,
L/R
(optional lighting
page 104)
WxHxD
67 x 193 x 42 cm

DESJO 04
komoda 2 door sideboard
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł. W x H x D
118 x 148 x 42 cm 118 x 148 x 42 cm

DESJO 05
szafa ubraniowa 2 door wardrobe
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 193 x 58 cm 98 x 193 x 58 cm

Kolekcja / Collection Trendline

DESJO 02
witryna
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
118 x 193 x 42 cm

2 door display unit,
(optional lighting
page 104)
WxHxD
118 x 193 x 42 cm

DESJO 10
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
170 x 93 x 42 cm

DESJO 06
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
140 x 207 x 58 cm

2 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
170 x 93 x 42 cm

DESJO 03
witryna
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
118 x 148 x 42 cm

2 door display unit,
(optional lighting
page 104)
WxHxD
118 x 148 x 42 cm

DESJO 11
komoda 4 drawer sideboard
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 93 x 42 cm 110 x 93 x 42 cm

3 door wardrobe
with mirror
(optional lighting
page 104)
WxHxD
140 x 207 x 58 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

DESJO 21
szafka RTV 2 door TV unit
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł. W x H x D
118 x 58 x 42 cm 118 x 58 x 42 cm

DESJO 42
stół rozsuwany,
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm

extendable table
(table top made of laminate)
WxHxD
136/173/210 x 76 x 90 cm

DESJO 52
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
57 x 51 x 42 cm

1 drawer
bedside table
WxHxD
57 x 51 x 42 cm

DESJO 20
szafka RTV
2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
170 x 46 x 42 cm

DESJO 50
łoże 140
(bez materaca i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
160 x 90 x 208 cm

DESJO 41
stolik
okolicznościowy
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
80 x 46 x 80 cm

2 door tv unit
with 1 drawer
WxHxD
170 x 46 x 42 cm

bed 140 (without
mattress and frame**)
WxHxD
160 x 90 x 208 cm

DESJO 31
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
170 x 27 x 24 cm 170 x 27 x 24 cm

DESJO 53
łoże 160
(bez materaca i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
180 x 90 x 208 cm

2 drawer
coffee table
WxHxD
80 x 46 x 80 cm

bed 160 (without
mattress and frame**)
WxHxD
180 x 90 x 208 cm

DESJO 32
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
118 x 27 x 24 cm 118 x 27 x 24 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: dąb sanremo + brąz uni / dąb sanremo
front / body: sanremo oak + brown uni / sanremo oak + brown
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną, szkło hartowane
/ wood effect foil finish, tempered glass
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobym
/ wood-like decorative pattern, laminated chipboard
listwa ozdobna wykonana z płyty meblowej MDF
/ decorative strip made of MDF furniture board
DESJO 30
lustro wiszące hanging wall mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
118 x 70 x 3 cm 118 x 70 x 3 cm

stopka/ foot:
brak /none
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu z wyjątkiem typów: 30
/ furniture for self-assembly except types: 30
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
** typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104
blat laminowany / laminated table top
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Belfort
Wprowadź do swojego codziennego życia
zastrzyk energetycznej bieli. Meble z kolekcji Belfort łączą w sobie nowoczesny design
z ponadczasową funkcjonalnością. Delikatne
detale w kolorze orzech san diego doskonale podkreślają urok każdej bryły. Subtelnie wkomponowane w strukturę frontów
uchwyty dodają kolekcji lekkości. Belfort to
meble, które pozwolą zaaranżować elegancką jadalnię i nowoczesny pokój dzienny. Za
ich sprawą każda chwila spędzona w zaciszu
domu zyska niebanalną oprawę.
Inject some white energy into your daily life.
Belfort furniture combines modern design
with timeless functionality. The subtle details
in the colour of the San Diego nut perfectly
highlight the charm of any solid. The handles
subtly integrated with the structure of the
fronts add lightness to the collection. Belfort
furniture will allow you to arrange both an
elegant dining room and a modern living
room. With them, every moment spent in
the comfort of your home will gain a unique
setting.

BELFORT 10 L
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
65 x 198 x 41 cm

1 door display unit
(lighting in standard)
WxHxD
65 x 198 x 41 cm

BELFORT 48*
komoda 2-drzwiowa
z regałem
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
150 x 128 x 41 cm

Kolekcja / Collection Trendline

BELFORT 11 P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
65 x 198 x 41 cm

2 door sideboard
with bookshelf
(lighting
in standard)
WxHxD
150 x 128 x 41 cm

1 door display unit
(lighting
in standard)
WxHxD
65 x 198 x 41 cm

BELFORT 44
komoda 1-drzwiowa
z regałem
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
99 x 128 x 41 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

1 door sideboard
with bookshelf
(lighting
in standard)
WxHxD
99 x 128 x 41 cm

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

blat laminowany
laminated table top

BELFORT 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 41 cm

2 door display
(lighting
in standard)
WxHxD
95 x 198 x 41 cm

BELFORT 70
szafa 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 60 cm

2 door wardrobe
(optional lighting
page 104)
WxHxD
95 x 198 x 60 cm

BELFORT 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 95 x 41 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
150 x 95 x 41 cm

BELFORT 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
90 x 46 x 60 cm

coffe table
(table top made
of laminate)
WxHxD
90 x 46 x 60 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: orzech San Diego z elementami biały połysk i biały matowy
front / body: San Diego butternut with elements of gloss and matte white
wykonanie / made of:
front / front: MDF opłaszczowany folią PVC w połysku, płyta meblowa MDF
foliowana dekorem drewnopodobnym (finish), szkło hartowane - bezbarwne /
mdf laminated with PVC foil in gloss, furniture board covered with wood-like deco,
tempered glass - colorless
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni
/ blat stolika laminowany / furniture board decorated with uni decors (finish)

BELFORT 25
szafka RTV 2-drzwiowa 2 door TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
150 x 44 x 41 cm 150 x 44 x 41 cm

BELFORT 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
150 x 27 x 20 cm 150 x 27 x 20 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu.
furniture for self-assembly.
stopka / foot: tworzywowa okrągła / plastic, round, black.
modele stołów i krzeseł dedykowane do systemu belfort od strony 86
table models dedicated to belfort system from page 86
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
blat laminowany / laminated top
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Wood
Lubisz spędzać czas w otoczeniu bliskich Ci
osób? Czy może preferujesz samotny relaks
w zaciszu swojego domu? Niezależnie, który
sposób spędzania wolnego czasu jest Ci bliższy, meble z kolekcji Wood pozwolą zaaranżować przestrzeń jadalni i salonu według
Twoich indywidualnych potrzeb. Jasna gama
kolorystyczna świetnie skomponuje się z ulubionymi dodatkami, a subtelne wstawki oddające urok naturalnego drewna podkreślą
nieprzeciętny styl Twojego wnętrza. Stwórz
miejsce dedykowane tym najważniejszym
chwilom.

Do you like spending time surrounded by
your friends and family? Or do you prefer
to relax in the peace and quiet of your
home? Regardless of the way you spend
your free time, Wood furniture will allow
you to arrange your dining and living space
according to your personal needs. The
bright colour range will perfectly match your
favourite accessories and the subtle inserts
that reflect the charm of natural wood will
highlight the unique style of your interior.
Create a place dedicated to these most
important moments.

WOOD 15
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
89 x 145 x 40 cm

2 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
89 x 145 x 40 cm

WOOD 10
witryna 1-drzwiowa L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
52 x 200 x 40 cm

Kolekcja / Collection Trendline

1 door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
52 x 200 x 40 cm

WOOD 45*
komoda 3-drzwiowa 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 89 x 40 cm 155 x 89 x 40 cm

WOOD 12
witryna
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
89 x 200 x 40 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

2 door
display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
89 x 200 x 40 cm

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

blat laminowany
laminated table top

WOOD 46
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
168 x 89 x 40 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
168 x 89 x 40 cm

WOOD 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
110 x 44 x 60 cm

WOOD 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
155 x 44 x 40 cm

coffe table
(table top made
of laminate)
WxHxD
110 x 44 x 60 cm

2 door
TV unit
WxHxD
155 x 44 x 40 cm

WOOD 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 24 x 24 cm 155 x 24 x 24 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: biały połysk z elementami dąb wotan i timber
(element pnia promieniowy) / biały mat
front / body: white gloss with wotan oak elements & timber
(radial trunk element) / white matte
wykonanie / made of:
front / front: płyta MDF laminowana folią PVC w połysku, szkło hartowane - bezbarwne,
/ MDF laminated with PVC foil in gloss, tempered glass - colorless,
korpus / body: zew.: płyta meblowa foliowana w kolorze uni (finish), wew: płyta meblowa
foliowana w dekorze drewnopodobnym / outside: furniture board foiled in uni (finish)
/ inside: furniture board foiled in a wood-like decor
uchwyt / handle: metalowy / metal
stopka / foot: cokół / base

WOOD 30*
witryna wisząca
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
89 x 105 x 35 cm

2 door display unit
- hanging
(optional lighting
page 104)
WxHxD
89 x 105 x 35 cm

STAR 03
stół kolumnowy
rozsuwany dąb sonoma
z elementami biały mat
szer. x wys. x gł.
140/175/210 x 77 x 85 cm

extendable table
sonoma oak with
white matt
WxHxD
140/175/210 x 77 x 85 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu.
furniture for self-assembly.
modele stołów i krzeseł dedykowane do systemu wood od strony 86
table models dedicated to wood system from page 86
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
blat laminowany / laminated top
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Visio
Każdy dom jest wyjątkowy, ponieważ wyjątkowi są jego właściciele. Dlatego stworzyliśmy system mebli Visio, który podkreśli
unikalny styl Twojego wnętrza. Harmonijne połączenie kolorystyki dębu camargue
z energetyczną bielą stworzy nastrój sprzyjający relaksowi w domowym zaciszu. Geometryczne, klasyczne formy projektów
stwarzają nieograniczone możliwości aranżacyjne. Za sprawą kolekcji Visio bez trudu
uda się stworzyć pomieszczenie, które będzie współgrało z rytmem życia wszystkich
domowników.
Each home is as unique as its owners.
With that in mind, we have created the
Visio furniture system to emphasize
the individual style of your interior.
A harmonious colour combination of
camargue oak with energetic white creates
a relaxing atmosphere in the privacy of your
home. Geometric, classic designs provide
unlimited arrangement possibilities. With
the Vision collection, it is easy to create an
interior in harmony with the rhythm of life of
all household members.

VISIO 70
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
86 x 198 x 60 cm

VISIO 10
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
65 x 198 x 40 cm

Kolekcja / Collection Trendline

2-door
wardrobe
WxHxD
86 x 198 x 60 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
65 x 198 x 40 cm

VISIO 15
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
86 x 137x 40 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
86 x 137x 40 cm

VISIO 12
witryna 2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
86 x 198 x 40 cm

2-door display unit
(optional lighting
page 104)
WxHxD
86 x 198 x 40 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
option of the additional lighting
inside the units

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

blat laminowany
laminated table top

VISIO 25
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
160 x 46 x 40 cm

VISIO 45
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
160 x 89 x 40 cm

2-door 1 drawer
TV unit
WxHxD
160 x 46 x 40 cm

3-door 3 drawer
sideboard
WxHxD
160 x 89 x 40 cm

VISIO 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
110 x 45 x 60 cm

coffee table
table top made
laminate)
WxHxD
110 x 45 x 60 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus, front / body: dąb camargue / biały połysk i biały mat
/ camargue oak with white gloss and white matte

VISIO 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 27 x 23 cm 160 x 27 x 23 cm

VISIO 46*
komoda 2-drzwiowa
z 2 szufladami
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
160 x 88 x 40 cm

2-door 2 drawer
sideboard
(optional lighting
page 104)
WxHxD
160 x 88 x 40 cm

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC w połysku, szkło hartowane / MDF
furniture board coated with PVC foil in gloss, tempered glass
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze: drewnopodobnym,
oraz w kolorze uni / furniture plate covered with wood-like decors (finish),
stopka/foot: tworzywowa czarna okrągła / plastic, round, black
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
modele stołów dedykowane do systemu visio od strony 86
table models dedicated to visio system from page 86
blat laminowany / laminated top
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Omega
Szukasz pomysłu na aranżację eleganckiego,
a zarazem funkcjonalnego biura? Bez trudu uda się to zrealizować w oparciu o system mebli Omega, który powstał z myślą
o najbardziej wymagających użytkownikach.
Wysoka jakość wykorzystanych materiałów,
zamki w standardowym wyposażeniu oraz
precyzyjne wykonanie są gwarancją trwałości i funkcjonalności. Zestawienie subtelnej
kolorystyki dębu bursztynowego z grafitem
podkreśla nowoczesny charakter kolekcji.
Meble biurowe Omega pozwolą stworzyć
ergonomiczną przestrzeń sprzyjającą efektywnej pracy i skupieniu
Are you wondering how to arrange an
elegant, yet functional office? This can be
easily achieved based on the Omega furniture
system that has been created with the most
demanding users in mind. The top quality of
the materials, locks fitted as standard and
the high precision of manufacturing are a
guarantee of durability and functionality.
A combination of subtle colours of Amber
oak and graphite emphasizes the modern
look of the collection. The Omega office
furniture can help you create an ergonomic
space facilitating effective work and
concentration.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

metalowe uchwyty
i zamki na klucz
metal handles and key lock

ciche domykanie
quiet closing
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Omega

OMEGA 12
szafa 2-drzwiowa,
drzwi przesuwne, samodociąg i drzwi w standardzie
szer. x wys. x gł.
181 x 219 x 41 cm

OMEGA 01
regał/korpus bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 219 x 38 cm 90 x 219 x 38 cm

2-door wardrobe,
sliding doors, soft close,
doors in the standard
WxHxD
181 x 219 x 41 cm

OMEGA 04
drzwi do typu fronts
OMEGA 01 - 2 szt.
szer. x wys. x gł. W x H x D
45 x 213 x 2 cm 45 x 213 x 2 cm

przykładowe zestawienie
OMEGA 01, 02 i 04 example

OMEGA 10
dostawka do
biurka 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
148 x 72 x 57 cm

1 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
148 x 72 x 57 cm

OMEGA 05
szafa 4-drzwiowa
z regałem
szer. x wys. x gł.
90 x 219 x 38 cm

4-door wardrobe
with bookcase
WxHxD
90 x 219 x 38 cm

OMEGA 11
kontener
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
43 x 58 x 58 cm

Kolekcja / Collection Trendline

container
with 4 drawers
WxHxD
43 x 58 x 58 cm

OMEGA 02
półki 3 szt. shelfs
szer. x wys. x gł. W x H x D
86 x 2,2 x 33 cm 86 x 2,2 x 33 cm

OMEGA 06
komoda 1-drzwiowa 1 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
60 x 121 x 38 cm 60 x 121 x 38 cm

OMEGA 03
wieszak wysuwany sliding hanger
do regału OMEGA 01
szer. x wys. x gł. W x H x D
2 x 2 x 30 cm 2 x 2 x 30 cm

OMEGA 08
biurko 180 desk
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 74 x 80 cm 180 x 74 x 80 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

uchwyty metalowe
metal handles

ciche domykanie
quiet closing

kolorystyka / colours:
front / korpus: dąb bursztynowy / grafit
front / body: amber oak / graphit
OMEGA 14*
dostawka półokrągła
do biurka typ 09
szer. x wys. x gł.
140 x 73 x 70 cm

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym, oraz kolorze uni
/ laminated chipboard with wood-like decor
korpus / body: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym, oraz kolorze uni,
/ laminated chipboard with wood-like decor

desk
connector
WxHxD
140 x 73 x 70 cm

uchwyt / handle: metalowy w kolorze szampańskim
/ metal in color champagne
stopka/foot: tworzywowa czarna okrągła / plastic, round, black
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly
kontenerek: na kółkach z hamulcem, szuflady typu metabox,
okucia oparte na systemach wyposażonych w samodomyki i dociągi
container on wheels with brakes, drawers-type metabox, soft close

OMEGA 09
biurko 140 desk
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 74 x 80 cm 140 x 74 x 80 cm

OMEGA 13*
stół konferencyjny conference
table
szer. x wys. x gł. W x H x D
220 x 74 x 110 cm 220 x 74 x 110 cm

*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
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Livorno
Sypialnia stworzona w oparciu o meble
z kolekcji Livorno to miejsce, w którym każda spędzona chwila będzie okazją do błogiego odpoczynku. Nowoczesna stylistyka
połączona z unikalnymi detalami podkreśli
indywidualny charakter wnętrza. Kolorystyka dębu wotan zestawiona z subtelnym
odcieniem bazaltowego szarego uwydatnia
wyraźny rysunek elementów pnia promieniowego. Precyzyjne wykonanie i wykorzystanie najwyższej jakości materiałów spełni
oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Meble z kolekcji Livorno pozwolą zaaranżować sypialnię na miarę
najpiękniejszych snów.

oświetlenie panelu
w standardzie
lighting in panel
as standard

The bedroom created on the basis of the
Livorno collection is a place where each
moment will provide an opportunity for
blissful relaxation. Modern design and
unique details emphasize the individual
character of the interior. The colour of the
wotan oak, combined with the subtle tint
of the grey basalt, highlights the distinct
structure of radial trunk elements. Precise
manufacturing and the use of the highest
quality materials can meet the requirements
of the most demanding users. The furniture
in the Livorno line makes it possible to
arrange the bedroom of your dreams.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

oświetlenie
w standardzie
lighting as standard
tapicerowane
wezgłowie łóżka
upholstered
headboard

Livorno dąb wotan z szarym bazaltowym i elementy pnia promieniowe /
wotan oak, grey basalt and radial elements
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Livorno

tapicerowane
wezgłowie łóżka
upholstered
headboard

Livorno dąb wotan z białym matowym i elementy pnia promieniowe /
wotan oak, matt white and radial elements

LIVORNO 68L/69P
szafka nocna
z szufladą
i oświetleniem
w standardzie
szer. x wys. x gł.
60 x 100 x 35 cm

68L/69R
1 drawer
bedside table
(lighting included)
WxHxD
60 x 100 x 35 cm

Kolekcja / Collection Trendline

LIVORNO 66
łoże 160 bed
(bez rusztu i materaca*) (without mattress
and frame*)
szer. x wys. x gł. W x H x D
165 x 100 x 210 cm 165 x 100 x 210 cm

LIVORNO 65
ławka z pojemnikiem bench with container
szer. x wys. x gł. W x H x D
165 x 53 x 35 cm 165 x 53 x 35 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

LIVORNO 72
szafa ubraniowa
2- drzwiowa
(drzwi przesuwne)
szer. x wys. x gł.
270 x 225 x 60 cm

LIVORNO 73
szafa ubraniowa
2- drzwiowa
(drzwi przesuwne
z lustrem)
szer. x wys. x gł.
215 x 210 x 60 cm

LIVORNO 82
panel okalający szafę
typ 72 z oświetleniem
w standardzie (4 pkt.)
szer. x wys. x gł.
280 x 231 x 23 cm

2-door wardrobe
(sliding doors)
WxHxD
270 x 225 x 60 cm

LIVORNO 84
panel okalający szafę type 73
typ 73 z oświetleniem (lighting included)
w standardzie (2 pkt.) W x H x D
szer. x wys. x gł. 225 x 215 x 23 cm
225 x 215 x 23 cm

2-door wardrobe
(sliding doors
with mirror)
WxHxD
215 x 210 x 60 cm

LIVORNO 81
półki 3 szt. opcjonalnie shelfs
do szafy LIVORNO 72
szer. x wys. x gł. W x H x D
82 x 2,2 x 47 cm 82 x 2,2 x 47 cm

passe-partout
surrounding type 72
(lighting included)
WxHxD
280 x 231 x 23 cm

LIVORNO 83
półki 3 szt. opcjonalnie shelfs
do szafy LIVORNO 73
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 2,2 x 47 cm 105 x 2,2 x 47 cm

SAMODOMYK 01
opcjonalny do szafy
LIVORNO 72 i 73
szer. x wys. x gł.
19 x 6 x 6 cm

soft close
(option)
WxHxD
19 x 6 x 6 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: dąb wotan / bazalt z elementem dekoracyjnym pnia
front / body: wotan oak with log / basalt gray elements
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz uni
/ furniture board foiled in a wood-like decor and uni
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz uni
/ furniture board foiled in a wood-like decor and uni
uchwyt / handle: metal w kolorze chromu / metal in colour chrome
LIVORNO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 90 x 38 cm

2 door,
4 drawer sideboard
WxHxD
150 x 90 x 38 cm

* typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104

stopka:/foot typ 72 cokół / typ 45 tworzywowa czarna okrągła / plastic, round, black
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assembly
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Picolo
Meble Picolo stworzyliśmy z myślą o naszych
najbardziej wymagających klientach, dla których liczy się nie tylko wygląd, ale przede
wszystkim funkcjonalność. Uniwersalna
kolorystyka, oraz możliwość zdjęcia domku
sprawiają, że meble będą zmieniać się wraz
z potrzebami naszych najmłodszych, od
pokoju dziecięcego aż po pokój nastolatka.
Zadbaliśmy tu o każdy szczegół: nowoczesne połączenie kolorystyczne bieli i grafitu,
drewniane uchwyty mnóstwo przestrzeni do
przechowywania „skarbów” – wszystko po
to, żeby pokój dziecka zamienić w przytulną
i pełną pozytywnych emocji przestrzeń.

We have designed the Picolo furniture with
our most demanding customers in mind, who
not only value the looks but functionality
above all else. The universal colour palette
and the removable house allow the furniture
to evolve with the needs of our young ones,
from the children room, to the teenager
room. We took care of each and every
detail: the modern combination of white
and graphite, wooden handles and plenty of
space to store „treasures” – all of it so that
your child’s room may become a cosy space
filled with positive emotions.

Kolekcja / Collection Trendline

drewniane uchwyty
wooden handles

Model zastrzeżony / Reserved model

pojemna szuflada
spacious drawer
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pojemna szuflada
spacious drawer

drewniane uchwyty
wooden handles

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

PICOLO 01
regał z szufladą shelf with a drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
61 x 197 x 43 cm 61 x 197 x 43 cm

PICOLO 06
przewijak nakładany
na łóżeczko
szer. x wys. x gł.
76 x 11 x 50 cm

changing table
placed on the cot
WxHxD
76 x 11 x 50 cm

PICOLO 11
łóżko pod materac 90x200
w standardzie szuflada
pod materac 80x200
szer. x wys. x gł.
95 x 81 x 206 cm

double bed 90 x 200
with a drawer
WxHxD
95 x 81 x 206 cm

PICOLO 03
szafa ubraniowa
z dwoma drążkami
szer. x wys. x gł.
106 x 197 x 60 cm

clothing wardrobe
with 2 rod
WxHxD
106 x 197 x 60 cm

PICOLO 08
kontenerek z szufladą
i drzwiami
szer. x wys. x gł.
46 x 51 x 43 cm

1-door, 1 drawer
container
WxHxD
46 x 51 x 43 cm

PICOLO 13
domek do łóżka typ 11
szer. x wys. x gł.
95 x 174 x 211 cm

bed house typ 11
WxHxD
95 x 174 x 211 cm

PICOLO 05
komoda 2 drzwiowa
z szufladą
szer. x wys. x gł.
106 x 99 x 43 cm

2-door dresser
with a drawer
WxHxD
106 x 99 x 43 cm

PICOLO 09
półka wisząca wall-mounted shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
106 x 30 x 25 cm 106 x 30 x 25 cm

PICOLO 07
biurko desk
szer. x wys. x gł. W x H x D
125 x 77 x 60 cm 125 x 77 x 60 cm

kolorystyka / colours:
biały, szary / white, grey
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa mdf malowana na kolor uni / mdf board painted in uni
korpus / body: płyta meblowa laminowana w kolorze uni, listwa mdf w dekorze uni
/ laminated furniture board in uni, mdf strip with a uni decorative pattern
uchwyt / handle: drewniany / wooden
PICOLO 14
łóżeczko dziecięce
z szufladą
szer. x wys. x gł.
76 x 102 x 145 cm

cot with
a drawer
WxHxD
76 x 102 x 145 cm

stopka / foot: tworzywowa (regulowana w kolorze białym) / plastic (regulated in white)
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assembly
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Riva
Dzieciństwo to czas nieustannych zmian
i ważnych momentów, które kształtują rozwój osobowości każdego malca. Inspirując
się wyjątkowymi emocjami, które towarzyszą zarówno dzieciom, jak i rodzicom stworzyliśmy system mebli Riva. Nowoczesny
design i wykorzystanie najwyższej jakości
materiałów sprawia, że projekty z tej linii
to idealny wybór dla Twojego dziecka, które zasługuje na doskonałe meble. Jasna
gama kolorystyczna kolekcji wprowadzi
harmonię i radość do dziecięcego świata,
a funkcjonalne detale sprawią, że pokój będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom
każdego młodego człowieka. Spraw, by Twój
maluch już od pierwszych lat życia kojarzył
dom ze wszystkim, co najpiękniejsze.

podświetlenie korpusu w standardzie
body lighting as standard

Childhood is a time of constant change
and important moments which shape the
development of each youngster’s personality.
Inspired by the exceptional emotions that
accompany both children and their parents,
we have created the Riva furniture system.
Modern design and the use of the highestquality materials make the designs of this
line an ideal choice for your child, who
deserves excellent furniture. The light colour
range of the collection brings harmony and
joy to the child’s world, and the functional
details will ensure that the room suits the
individual needs of each youngster. Make it
so that your little one from their first years
associates the home with all that is beautiful.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

pojemna szuflada
spacious drawer
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Riva

drewniane uchwyty
wooden handles

pojemna szuflada
spacious drawer

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

RIVA 01
szafa 3-drzwiowa 3 door wardrobe
z 3 szufladami i regałem with 3 drawers and
(oświetlenie w standardzie) shelfs lighting in
standard
szer. x wys. x gł. W x H x D
138 x 197 x 60 cm 138 x 197 x 60 cm

RIVA 06
regał
(pion, poziom)
szer. x wys. x gł.
43 x 108 x 40 cm

bookshelf (vertical
or horizontal
WxHxD
43 x 108 x 40 cm

RIVA 02
szafa 2-drzwiowa
z 1 szufladą i regałem
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
95 x 197 x 60 cm

RIVA 11
szafa 2-drzwiowa
narożna, oświetlenie
korpusu w standardzie
szer. x wys. x gł.
95 x 197 x 95 (40) cm

2 door wardrobe
with drawer and
shelfs
lighting in standard
WxHxD
95 x 197 x 60 cm

RIVA 03
regał 1-drzwiowy
z 1 szufladą
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
53 x 197 x 40 cm

RIVA 35
2 door corner
półka wisząca
wardrobe
szer. x wys. x gł.
lighting in standard
125 x 29 x 25 cm
WxHxD
95 x 197 x 95 (40) cm

RIVA 04
komoda 1-drzwiowa
1 door
z 3 szufladami
bookshelf
i regałem
with drawer
(oświetlenie
lighting in standard
w standardzie)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
53 x 197 x 40 cm
79 x 108 x 40 cm

hanging wall shelf
WxHxD
125 x 29 x 25 cm

RIVA 40
biurko z regałem
1-drzwiowe
szer. x wys. x gł.
125 x 75 x 60 cm

bed with drawer and shelfs
lighting in standard
without frame and mattress
WxHxD
105 x 90 x 205 cm

kolorystyka / colours:
czarny mat / dąb riviera / biały - black matt / oak riviera / white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni / in wood-like decor
korpus / body: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni / in wood-like decor
uchwyt / handle: drewniany / wood
stopka / foot: tworzywo srebrne (alu matt) / silver material (aluminum matt)
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly
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WxHxD
79 x 108 x 40 cm

1 door desk
with bookshelfs
WxHxD
125 x 75 x 60 cm

możliwość montażu szuflady z 3 stron
possibility to assemble a drawer from 3 sides

RIVA 50
łóżko z szufladą
i regałem, oświetlenie
wezgłowia w standardzie
bez rusztu i materaca
szer. x wys. x gł.
105 x 90 x 205 cm

1 door sideboard
with 3 drawers and
shelfs, lighting in
standard
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Wow
Kolekcja Wow to system mebli młodzieżowych dla kreatywnych i twórczych nastolatków. Asymetryczne kształty brył oraz
wyjątkowe połączenie kolorów: grafitu,
dębu Nagano i zieleni Iguana, pozwalają na
stworzenie nowoczesnego i komfortowego
wnętrza. Szczególną uwagę zwraca pomysłowo zaprojektowane biurko, łączące się
z obrotowym regałem, które nadaje niepowtarzalności każdej aranżacji. System Wow
jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla
dziewczyn jak i chłopców w każdym wieku.
The Wow Collection is a system of junior
furniture for creative teenagers. Asymmetric
shapes of solids and exceptional combination
of colours: graphite, Nagano Oak and Iguana
Green create modern and comfortable
interiors. Special attention is drawn to an
ingeniously designed desk connected with a
rotating wall unit which ensures that every
arrangement is unique. The Wow system is
an ideal solution for both girls and boys of
every age.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

dużo miejsca do przechowywania
a lot of space for storage

pojemna szuflada
spacious drawer
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Wow

Wow
asymetryczne kształty brył
asymmetrical shapes

funkcjonalne biurko z regałem obrotowym
functional desk with a swivel bookcase

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

WOW 01
regał 1-drzwiowy
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
49 x 196 x 41 cm

1-door, 1 drawer
bookcase
WxHxD
49 x 196 x 41 cm

WOW 05
szafa ubraniowa
3-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
142 x 196 x 57 cm

3-door wardrobe
(optional lighting
page 104)
WxHxD
142 x 196 x 57 cm

WOW 08*
regał bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
74 x 74 x 39 cm 74 x 74 x 39 cm

WOW 15
szuflada pod łóżko underbed drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
130 x 18 x 50 cm 130 x 18 x 50 cm

WOW 02
regał (L/P) bookcase, left/right
szer. x wys. x gł. W x H x D
62 x 196 x 39 cm 62 x 196 x 39 cm

WOW 06
komoda 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
95 x 90 x 41 cm

WOW 09
łóżko 90
(bez materaca
i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
98 x 85 x 206 cm

WOW 04
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
95 x 196 x 57 cm

2-door, 1 drawer
sidebaord
WxHxD
95 x 90 x 41 cm

bed 90
(without mattress
and frame**)
WxHxD
98 x 85 x 206 cm

WOW 11
szafka nocna lewa bedside table, left
szer. x wys. x gł. W x H x D
43 x 40 x 41 cm 43 x 40 x 41 cm

2-door wardrobe
(optional lighting
page 104)
WxHxD
95 x 196 x 57 cm

WOW 07
biurko z regałem
obrotowym
szer. x wys. x gł.
130-170 x 78 x 60 cm

desk with the swivel
bookcase
WxHxD
130-170 x 78 x 60 cm

WOW 10
łóżko 120 (bez
materaca i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
128 x 85 x 206 cm

bed 120 (without
mattress and frame**)
WxHxD
128 x 85 x 206 cm

WOW 12
szafka nocna prawa bedside table, right
szer. x wys. x gł. W x H x D
43 x 40 x 41 cm 43 x 40 x 41 cm
kolorystyka / colours:
front / korpus: grafit / zieleń iguana, dąb nagano
front / body: graphite / green iguana, nagano oak

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym oraz
kolorze uni / laminated chipboard with wood-like decor
korpus / body: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym
oraz kolorze uni / laminated chipboard with wood-like decor
WOW 14
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
130 x 25 x 26 cm 130 x 25 x 26 cm

uchwyt / handle: tworzywo satynowany w kolorze grafitowym i iguana
/ satin plastic in graphite colour and iguana
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu.
furniture for self-assembly.
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
** typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104

www.szynaka.pl

70 | 71

Nolan
Przedpokój to pomieszczenie, które możemy
uznać za wizytówkę Twojego domu. Pierwsze miejsce do którego wchodzą goście,
a także pierwsze miejsce do którego wchodzisz po ciężkim dniu. Musi być zatem funkcjonalne i urządzone według Twoich potrzeb.
Odpowiednio dopasowane meble sprawią,
że przedpokój stanie się strefą komfortu,
w której złapiesz oddech.
The hallway is a room which, as one may say,
showcases the style of your home. It is the
first place your guests enter, and the first
place you enter after a long day. Therefore,
it should be functional and furnished according to your needs. The right furniture will
make the hallway the first comfort zone in
your home, where you can catch a breath.

kolorystyka / colours:
dąb westmister, biały / westminster oak, white

dużo miejsca do przechowywania
a lot of space for storage

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz
kolorze uni, / laminated chipboard with wood-like decor
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze uni, w dekorze
drewnopodobnym / laminated chipboard with wood-like decor
uchwyt / handle: tworzywo w kolorze srebrnym / plastic silver
stopka / foot: tworzywo (okrągła czarna) / plastic silver
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly.

NOLAN
przedpokój
z 1 szufladą i 3 klapami
szer. x wys. x gł.
146 x 186 x 40 cm

Kolekcja / Collection Trendline

hallway with
1 drawer and 3 flaps
WxHxD
146 x 186 x 40 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

Nicole
Szukasz wyjątkowego łóżka, które łączy
w sobie wiele funkcji i może służyć do spania
dla jednego lub dwójki dzieci? Takiego, które
sprawdzi się w małym pomieszczeniu? Idealnym rozwiązaniem jest NICOLE, wyposażone
w szufladę z wysuwanym dodatkowym materacem. Dzięki praktycznym rozwiązaniom
pozwala zaoszczędzić miejsce w pokoju,
a trzy pojemne szuflady do przechowywania
pościeli i zabawek pomogą utrzymać porządek.

pojemna szuflada
spacious drawer

szuflada łóżka - dodatkowa
funkcja spania
bed drawer with additional
sleeping function

Are you looking for a unique bed that
combines many functions and can be used
by one or two children to sleep in? One
that will work in a small room? The perfect
solution is Nikole, equipped with a pull-out
drawer with an additional mattress. Thanks
to the practical solutions used, it saves space
in the room, while three spacious drawers
for storing bed linen and toys help you keep
the room in order.

NICOLE 01
łóżko z 3 szufladami
i dodatkową szufladą pod
materace (2x90/200)
zestaw nie zawiera
materacy
szer. x wys. x gł.
206 x 64 x 96 cm

bed with 3 drawers and
1 mattress drawer
without mattresses - 2
mattresses of dimensions
90 x 200 cm
WxHxD
206 x 64 x 96 cm

NICOLE 02
barierka do łóżka bed railing
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 36 x 5 cm 105 x 36 x 5 cm

kolorystyka / colours:
biały mat / matte white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w kolorze uni / film-wrapped furniture board in uni colour
korpus / body: płyta meblowa foliowana w kolorze uni/ film-wrapped furniture board in uni colour
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assembly
*sugerowany stelaż elastyczny R-90 str. 104 / *suggested R-90 flexible frame p. 104
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Ikar
Zestaw mebli dziecięco-młodzieżowych,
które odpowiadają najnowszym trendom
i są doskonałym rozwiązaniem dla rodziców,
chcących stworzyć idealne warunki dla rozwoju swoich dzieci. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy kolorystycznej uchwytów, bryły
można dopasować do indywidualnego temperamentu dziecka. Modułowość oraz duża
mobilność systemu umożliwiają swobodne
zestawienie brył oraz aranżację wnętrza.

Furniture for teenagers and children that
meets the latest trends and is a great
option for parents who want to create the
ideal conditions for the development of
their children. Thanks to the wide range
of handles’ colours, the furniture can be
tailored to fit the individual child’s temper.
Thanks to their modularity and high mobility,
the cabinets can be customized and
arranged at will.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

możliwość wyboru koloru uchwytów
possibility to choose the color of the handle

pakowna skrzynia i szuflada
do przechowywania
spacious box and drawer for storage
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kolorystyka / colours:
front / front: biały mat, sosna avola / white, pine avola
korpus / body: grafit / graphite

Ikar

wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa laminowana, MDF malowany (uchwyt)
/ laminated chipboard, MDF painted (handle)
korpus / body: płyta meblowa laminowana, / laminated chipboard,
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
/ furniture for self-assemblage
stopka/foot: tworzywo (czarna) / black plastic
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
**typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames page 104

IKAR 01
regał 1-drzwiowy
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
44 x 194 x 36 cm

IKAR 04
szafa narożna
1-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
53 x 194 x 35/73 cm

1 door, 1 drawer
bookcase
WxHxD
44 x 194 x 36 cm

1 door corner
wardrobe
WxHxD
53 x 194 x 35/73 cm

IKAR 10
komoda 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
84 x 87 x 36 cm

IKAR 02
szafka 2-drzwiowy 2 door high cabinet
szer. x wys. x gł. W x H x D
44 x 194 x 36 cm 44 x 194 x 36 cm

IKAR 12
komoda 1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
84 x 133 x 36 cm

2 door, 1 drawer
sideboard
WxHxD
84 x 87 x 36 cm

Kolekcja / Collection Trendline

IKAR 03
szafa ubraniowa
2-drzwiowa (po
jednej stronie
bieliźniarka)
szer. x wys. x gł.
84 x 194 x 50 cm

1 door, 1 drawer
sideboard
WxHxD
84 x 133 x 36 cm

IKAR 40
biurko 1-drzwiowe
z 1szufladą
szer. x wys. x gł.
124 x 76 x 50 cm

1 door,
1 drawer desk
WxHxD
124 x 76 x 50 cm

2 door wardrobe
(with laundry space)
WxHxD
84 x 194 x 50 cm

IKAR 52
skrzynia z klapą storage box with flap
szer. x wys. x gł. W x H x D
84 x 39 x 35 cm 84 x 39 x 35 cm

IKAR 13
komoda 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
124 x 133 x 36 cm

2 door, 1 drawer
sideboard
WxHxD
124 x 133 x 36 cm

IKAR 31
regał wiszący wall bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
124 x 32 x 25 cm 124 x 32 x 25 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

możliwość wyboru
koloru uchwytów
possibility to choose the color
of the handle

IKAR 53
szuflada pod łóżko underbed drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 18 x 63 cm 120 x 18 x 63 cm

IKAR 51
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
36 x 39 x 36 cm

IKAR 50
łóżko 90
(bez materaca
i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
95 x 86 x 205 cm

1 drawer bedside
table
WxHxD
36 x 39 x 36 cm

bed 90 (without
mattress and frame**)
WxHxD
95 x 86 x 205 cm

Możliwość wyboru kolorów uchwytów / A choice of coloring holders:
R - różowy / pink,
T - turkusowy / turquoise,
F - fioletowy / violet,
G - grafitowy / graphite,
L - limonka / limez
Uchwyty / Handles
U2 - szer. / witdh - 32 cm
U3 - szer. / witdh - 44 cm
U4 - szer. / witdh - 65 cm

R

T

F
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Dover

opcja dodatkowego oświetlenia
wnętrza witryn
optional lighting inside the display

Kolekcja stworzona z pasją, wysokim poczuciem estetyki i ergonomii. Wielość brył oraz
ujmujący, ponadczasowy kolor wiśni primavera pozwala na komfort i luksus aranżowania wnętrza. Łagodne softy podkreślają indywidualny charakter mebli.
blat laminowany
laminated table top

A collection created with passion, a high
sense of aesthetics and ergonomics. The
multitude of shapes and the captivating,
timeless primavera cherry colour ensures
comfort and luxury of arranging the interior.
Gentle curves emphasize the individual
character of the furniture.

DOVER 18
witryna
2-drzwiowa, L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
52 x 194 x 36 cm

2 door display unit,
L/R
(optional lighting
page 104)
WxHxD
52 x 194 x 36 cm

DOVER 16
komoda 2-drzwiowa
z 1 barkiem i 1 szufladą
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
100 x 130 x 36 cm

2 door, 1 drawer,
1 flap door sideboard
(optional lighting
page 104)
WxHxD
100 x 130 x 36 cm

DOVER 20
regał
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
52 x 194 x 36 cm

3 drawer
bookcase
WxHxD
52 x 194 x 36 cm

DOVER 12
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
149 x 89 x 42 cm

Kolekcja / Collection Trendline

3 door, 3 drawer
sideboard
WxHxD
149 x 89 x 42 cm

DOVER 23*
szafa 3-drzwiowa
z 2 szufladami
i lustrem
szer. x wys. x gł.
149 x 194 x 61 cm

3 door, 2 drawer
wardrobe with mirror
WxHxD
149 x 194 x 61 cm

DOVER 13
witryna 1-drzwiowa
z 2 szufadami, L/P
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
52 x 130 x 36 cm

DOVER 22
szafa ubraniowa 2 door wardrobe
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 194 x 61 cm 90 x 194 x 61 cm

DOVER 11
1 door, 2 drawer komoda 2-drzwiowa 2 door, 2 drawer
display unit, L/R
z 2 szufladami sideboard
(optional lighting
szer. x wys. x gł. W x H x D
page 104)
100 x 89 x 42 cm 100 x 89 x 42 cm
WxHxD
52 x 130 x 36 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

zaokrąglenia krawędzi
rounded edges

DOVER 09*
szafka RTV 2 drawer TV unit
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
100 x 46 x 58 cm 100 x 46 x 58 cm

DOVER 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
70 x 45 x 70 cm

coffee table
(table top made of
laminate)
WxHxD
70 x 45 x 70 cm

DOVER 10
szafka RTV 3 drawer TV unit
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
149 x 46 x 58 cm 149 x 46 x 58 cm

DOVER 01
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
100 x 43 x 26 cm 100 x 43 x 26 cm

DOVER 40
biurko 1-drzwiowe
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
140 x 77 x 70 cm

DOVER 03
szafka wisząca
z klapą przeszkloną
(opcjonalne
oświetlenie str. 104)
szer. x wys. x gł.
100 x 43 x 26 cm

1 door
1 drawer desk
WxHxD
140 x 77 x 70 cm

handle wall display
unit with flap
(optional lighting
page 104)
WxHxD
100 x 43 x 26 cm

DOVER 05*
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 45 x 80 cm 80 x 45 x 80 cm

DOVER 76*
łoże 160
(bez materaca
i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
165 x 89/44 x 207 cm

bed 160
(without mattress
and frame**)
WxHxD
165 x 89/44 x 207 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: wiśnia primavera / primavera cherry
front / body: wiśnia primavera / primavera cherry

wykonanie / made of:
front / front: listwa ozdobna wykonana z płyty meblowej MDF + płyta meblowa foliowana w
dekorze drewnopodobnym, szkło hartowane
/ decorative strip made of MDF furniture board + wrapped furniture board with a wood-like
decorative pattern, tempered glass
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
/ wood like decor foil finish, laminated chipboard
uchwyt / handle: metalowy w kolorze szampańskim / metal in color champagne
DOVER 42*
stół rozsuwany extendable table
(blat z laminatu) (table top made of
laminate)
szer. x wys. x gł. W x H x D
90/120 x 76 x 90 cm 90/120 x 76 x 90 cm

DOVER 101
krzesło
tapicerowane
bukowe w tkaninie
fabric 036
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm

upholstered beech
chair with
036 fabric
WxHxD
46 x 45-90 x 43 cm

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu z wyjątkiem typów:
101 / furniture for self-assembly except types: 101
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
** typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104
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Milo
To połączenie nowoczesnej formy z funkcjonalnością. Charakterystycznym elementem
tej kolekcji jest rozbudowane łoże zawierające dwie wysuwane szafki nocne. Niezwykle
pojemna szafa z powodzeniem pomieści garderobę nawet kilku użytkowników. Całość
dopełniają dwie funkcjonalne komody, które wraz z pozostałymi elementami pozwolą
stworzyć oryginalną przestrzeń sypialnianą.

Milo is a combination of modern form with
functionality. A characteristic feature of
this collection is a wide, comfortable bed
with two pull-out bedside cabinets and
drawers. Extremely spacious wardrobe
can successfully accommodate clothes of
even several users. The set is completed
by two functional drawers, which, together
with other elements make an exceptional
bedroom area.

pojemna szuflada do przechowywania
spacious drawer for storage

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

MILO 02
szafa ubraniowa
4-drzwiowa
z 3 szufladami
(z jednej strony
bieliźniarka)
szer. x wys. x gł.
187 x 206 x 62 cm

4 door, 3 drawer
wardrobe
(with laundry space)
WxHxD
187 x 206 x 62 cm

MILO 08
łoże 140 + 2 szafki
nocne wysuwane
z 2 szufladami
(bez materaca i
rusztu*)
szer. x wys. x gł.
146 x 86 x 205 cm

bed 140 (including
2 bedside tables
with 2 drawers)
(without mattress
and frame*)
WxHxD
146 x 86 x 205 cm

MILO 05
komoda
2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
145 x 90 x 38 cm

2 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
145 x 90 x 38 cm

MILO 09
łoże 160 + 2 szafki
nocne wysuwane
z 2 szufladami
(bez materaca i
rusztu*)
szer. x wys. x gł.
166 x 86 x 205 cm

MILO 06
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
98 x 90 x 38 cm

4 drawer
sideboard
WxHxD
98 x 90 x 38 cm

bed 160 (including
2 bedside tables
with 2 drawers)
(without mattress
and frame*)
WxHxD
166 x 86 x 205 cm

kolorystyka / colours:
front / front: dąb sonoma, biały mat / sonoma oak, white matt
korpus / body: dąb sonoma / sonoma oak
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym / wood effect foil finish, foiled chipboard
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni / wood-like decor foil finish
uchwyt / handle: tworzywo w kolorze srebrnym / silver colored plastic
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assembly
**typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104
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Wenecja
Nowoczesna sypialnia, stworzona z minimalistycznych
brył
charakteryzujących się prostą formą. Elementem wyróżniającym mebel jest połączenie bieli
z dębem sonoma. Brak uchwytów powoduje, że bryły nabierają jeszcze bardziej minimalistycznego wizerunku. Biel jest kolorem,
który doskonale łączy się z innymi barwami,
dzięki temu system ten sprawdzi się w wielu
wnętrzach i aranżacjach.

A modern bedroom, composed of minimalist
shapes characterized by a simple form.
A distinctive element of the furniture is
the combination of white with sonoma
oak decor. Lack of handles causes that the
furniture gets an even more minimalist look.
White perfectly matches other colours,
so the collection will be perfect for many
different interiors and designs.

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

WENECJA 01
szafa ubraniowa
z 2 drzwiami
przesuwnymi
szer. x wys. x gł.
183 x 202 x 60 cm

WENECJA 05
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
42 x 46 x 38 cm

WENECJA 06
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
145 x 90 x 38 cm

sliding 2 door
wardrobe
WxHxD
183 x 202 x 60 cm

1 drawer
bedside table
WxHxD
42 x 46 x 38 cm

WENECJA 03
łoże 160
(bez materaca
i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
172 x 80 x 206 cm

bed 160
(without mattress
and frame**)
WxHxD
172 x 80 x 206 cm

2 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
145 x 90 x 38 cm

WENECJA 11
półki 2 szt.
opcjonalnie
do szafy typ 01
szer. x wys. x gł.
89 x 1,5 x 48 cm

shelfs optional
(2 pcs.) for
wardrob type 01
WxHxD
89 x 1,5 x 48 cm

WENECJA 07
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
80 x 104 x 38 cm

4 drawer
sideboard
WxHxD
80 x 104 x 38 cm

WENECJA 12
opcjonalny samodomyk
do szafy WENECJA 01
szer. x wys. x gł.
28 x 13 x 8 cm

kolorystyka / colours:
front / front: dąb sonoma, biały mat / sonoma oak, white matt
korpus / body: biały / white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni, / wood-like decor foil finish, foiled chipboard
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym oraz kolorze uni
Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assembly

**typy rusztów i stelaży str. 104 / types of frames and grids page 104
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soft close
(optional)
WxHxD
28 x 13 x 8 cm

Szafy Glossy / Glossy wardrobe

fronty w wysokim połysku
fronts in a high gloss

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

GLOSSY 02
drzwi przesuwne
biały połysk
szer. x wys. x gł.
107 x 206 x 2 cm

sliding doors
white gloss
WxHxD
107 x 206 x 2 cm

GLOSSY 02
drzwi przesuwne
biały połysk
+ grafit połysk
szer. x wys. x gł.
107 x 206 x 2 cm

sliding doors
white gloss
+ graphite gloss
WxHxD
107 x 206 x 2 cm

GLOSSY 01
korpus szafy cabinet body
szer. x wys. x gł. W x H x D
211 x 210 x 57 cm 211 x 210 x 57 cm

GLOSSY 03
półka shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
50 x 52 x 2 cm 50 x 52 x 2 cm

SZAFA GLOSSY
ZESTAW 1
(zawiera typy: 1 x 01,
1x 02, 4 x 03,
1 x 05, 6 x 06, 1 x 07)
szer. x wys. x gł.
210 x 210 x 59 cm

wardrobe set 1
(include types: 1 x 01,
1x 02, 4 x 03, 1 x 05,
6 x 06, 1 x 07)
WxHxD
210 x 210 x 59 cm

SZAFA GLOSSY
ZESTAW 2
(zawiera typy: 1 x 01,
1 x 02, 4 x 03,
1 x 04, 3 x 06, 1 x 07)
szer. x wys. x gł.
210 x 210 x 59 cm

wardrobe set 2
(include types: 1 x 01,
1 x 02, 4 x 03, 1 x 05,
3 x 06, 1 x 07)
WxHxD
210 x 210 x 59 cm

GLOSSY 04
drążek ubraniowy
krótki
szer. x wys. x gł.
64 x 3 x 2 cm

clothes hanging
bar short
WxHxD
64 x 3 x 2 cm

GLOSSY 05
drążek ubraniowy
długi
szer. x wys. x gł.
117 x 3 x 2 cm

clothes hanging
bar long
WxHxD
117 x 3 x 2 cm

GLOSSY 06
szuflada drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
50 x 19 x 47 cm 50 x 19 x 47cm

SZAFA GLOSSY
ZESTAW 3
(zawiera typy: 1 x 01,
1 x 02, 3 x 03,
1 x 04, 1 x 05, 1 x 07)
szer. x wys. x gł.
210 x 210 x 59 cm

wardrobe set 3
(include types: 1 x 01,
1 x 02, 3 x 03, 1 x 04,
1 x 05, 1 x 07)
WxHxD
210 x 210 x 59 cm

SZAFA GLOSSY
ZESTAW 4
(zawiera typy: 1 x 01,
1 x 02, 6 x 03,
1 x 05, 1 x 07)
szer. x wys. x gł.
210 x 210 x 59 cm

wardrobe set 4
(include types: 1 x 01,
1 x 02, 6 x 03, 1 x 05,
1 x 07)
WxHxD
210 x 210 x 59 cm

GLOSSY 07
dociąg drzwi
(element opcjonalny)
szer. x wys. x gł.
44 x 10 x 9 cm

doors soft-closing
mechanism (option)
WxHxD
44 x 10 x 9 cm

kolorystyka / colours:
front / front: biały połysk + grafit połysk / white gloss + graphite gloss
korpus / body: biały / white
wykonanie / made of:
front / front: płyta meblowa akrylowa w kolorze uni / acrylic furniture board in uni colour
korpus / body: płyta meblowa laminowana w kolorze uni / laminated chipboard
uchwyt / handle: metalowy szary / metal grey
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu/ furniture for self-assembly

www.szynaka.pl
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Stoły uniwersalne
Universal tables
Stół i krzesła to nieodzowny element każdego wnętrza. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy
meble, które sprawią, że chwile spędzone z rodziną przy posiłkach staną się jeszcze bardziej wyjątkowe
i niepowtarzalne. Niekonwencjonalne wzornictwo, estetyka i precyzja wykonania wszelkich detali sprawiają,
iż przedstawiona kolekcja stołów i krzeseł daje nieograniczone możliwości meblowania wnętrz dostosowanych
do indywidualnych upodobań rodziny. Materiały użyte do produkcji są ściśle selekcjonowane oraz dokładnie
sprawdzane, dzięki czemu mogą Państwo mieć pewność co do wytrzymałości i trwałości proponowanych przez
nas mebli. Piękno i elegancja w polączeniu z trwałością i dokładnoscią wykonania pozwolą Państwu cieszyć się
zakupem przez wiele lat...

Table and chairs are indispensable elements of any interior. In order to meet your expectations, we have created
furniture that will turn the valuable time spent with your family dining together into even more exceptional and
unique moments. Unconventional designs, aesthetics and precision of execution of all details cause that the
presented collection of tables and chairs offers limitless possibihties of intenor arrangements adjusted to the
individual taste of any family. Materials used for production are carefully selected and thoroughly inspected,
so you can rely on the endurance and stability of furniture offered by us. Beauty and elegance combined with
endurance and precise execution shall ensure that you will be enjoying your new furniture for many years...

WENUS 2 + MARS 141

WENUS 2
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
180/232/285/337 x 76 x 90 cm 180/232/285/337 x 76 x 90 cm
dąb sonoma
biały mat
sonoma oak
white matt
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF opłaszczowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

MARS 121
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu sawana 21 with fabric - sawana 21
dąb sonoma sonoma oak

ORION 2
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

ORION 2
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
100/130/160 x 75 x 60 cm 100/130/160 x 75 x 60 cm

biały mat
white matt

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

MARS 111
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu sawana 05 with fabric sawana 05
dąb sonoma sonoma oak

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

REA
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

REA
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/175/210 x 76 x 80 cm 140/175/210 x 76 x 80 cm

dąb sonoma
sonoma oak
Wykonanie: blat: płyta meblowa akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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INDUS + MARS 141

INDUS
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
105/150/195/240 x 76 x 105 cm 105/150/195/240 x 76 x 105 cm

biały mat
white matt

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

TALIS + MARS 141

TALIS
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/165/190/215 x 76 x 85 cm 140/165/190/215 x 76 x 85 cm

biały mat
white matt

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

VEGA 2 + ALICE 101

VEGA 2
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
130/180/230/280 x 76 x 85 cm 130/180/230/280 x 76 x 85 cm
biały mat
white matt

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

JOWISZ
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

MARS 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu etna 23 with fabric - etna 23
dąb sonoma sonoma oak

JOWISZ
stół rozsuwany
biały połysk
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm
biały połysk
white HG

extendable table
white HG
WxHxD
136/173/210 x 76 x 90 cm

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana / akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated / acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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SUNNY 1
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

SUNNY 1
stół rozsuwany
biały połysk
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm

MERIS 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu with fabric - etna 23
etna 23
dąb sonoma sonoma oak

extendable table
white HG
WxHxD
136/173/210 x 76 x 90 cm

biały połysk
white HG
Wykonanie: blat: płyta meblowa akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

URAN 1
stół rozsuwany extendable table
biały matowy white matt

URAN 1
stół rozsuwany
dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
110/160 x 76 x 110 cm
biały mat
white matt

MERIS 101
krzesło
tapicerowane
w tkaninie typu
sawana 21
biały

upholstered
chair with fabric
sawana 21
white

extendable table
sonoma oak
WxHxD
110/160 x 76 x 110 cm

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

MARS 131
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu - etna 23 with fabric - etna 23
dąb sonoma sonoma oak

biały połysk
white HG

dąb sonoma
sonoma oak

SYRIUS
stół rozsuwany
wiśnia malaga
szer. x wys. x gł.
120/155/190 x 76 x 82 cm

wiśnia malaga*
malaga cherry

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana / akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

dąb sonoma
sonoma oak

wiśnia malaga*
malaga cherry

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana / akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

extendable table
malaga cherry
WxHxD
120/155/190 x 76 x 82 cm

Made from: countertop: laminated / acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

VEGA
stół rozsuwany extendable table
wiśnia malaga malaga cherry

biały połysk
white HG

SYRIUS
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

MERIS 101
krzesło tapicerowane upholstered chair with
w tkaninie typu arlon 034 fabric - arlon 034
wiśnia malaga malaga cherry

VEGA
stół rozsuwany
wenge
szer. x wys. x gł.
80/130/180/230 x 76 x 80 cm

extendable table
wenge
WxHxD
80/130/180/230 x 76 x 80 cm

Made from: countertop: laminated / acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
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WENUS
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

biały mat
white matt

biały połysk
white HG

MARS 131
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu etna 23 with fabric - etna 23
dąb sonoma sonoma oak

dąb sonoma
sonoma oak

wiśnia malaga*
malaga cherry

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana / akrylowa, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

ALICE 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu sawana 21 with fabric - sawana 21

WENUS
stół rozsuwany, dąb sonoma extendable table, sonoma oak
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/206/253/300 x 76 x 91 cm 160/206/253/300 x 76 x 91 cm
Made from: countertop: laminated / acrylic furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

ORION
stół rozsuwany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

ORION
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
100/130/160 x 76 x 60 cm 100/130/160 x 76 x 60 cm

wenge*
wenge

Wykonanie: blat: płyta meblowa akrylowa, nogi: MDF
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: acrylic furniture board, legs: MDF
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

SATURN 40
stół rozkładany extendable table
dąb sonoma sonoma oak

SATURN 40
stół rozsuwany
wiśnia malaga
szer. x wys. x gł.
90/180 x 77 x 91 cm
biały mat
white matt

wenge*
wenge

dąb sonoma
sonoma oak

extendable table
malaga cherry
WxHxD
90/180 x 77 x 91 cm

wiśnia malaga*
malaga cherry

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: laminowane
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated
Furniture for self-assembly.

STAR 04
stół kolumnowy extendable table
rozsuwany dąb sonoma sonoma oak with
z elementami white gloss
w białym połysku

STAR 04*
stół kolumnowy
rozsuwany dąb sonoma
z elementami
w białym połysku
szer. x wys. x gł.
140/177/214 x 77 x 90 cm

SATURN 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu etna 23 with fabric etna 23
dąb sonoma sonoma oak

MARS 121
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu 612, with fabric - 612
dąb sonoma sonoma oak

extendable table
sonoma oak with
white gloss
WxHxD
140/177/214 x 77 x 90 cm

dąb sonoma biały połysk*
sonoma oak white HG
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana,
kolumna: płyta meblowa laminowana / akrylowa
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board,
column: covered laminated / acrylic furniture board
Furniture for self-assembly.

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
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STAR 03
stół kolumnowy extendable table
biały połysk / dąb sonoma white HG / sonoma oak

MARS 141
krzesło tapicerowane
ekoskóra cayenne
1118 dk grey
dąb sonoma

upholstered chair
cayenne 1118 dk
grey
sonoma oak

STAR 03
stół kolumnowy extendable table
biały połysk / czarny połysk white HG / black gloss

MARS 141
krzesło tapicerowane
ekoskóra cayenne
1118 dk grey
biały matowy

upholstered chair
cayenne 1118 dk
grey
white mat

STAR 03
stół kolumnowy
rozsuwany dąb sonoma
z elementami biały mat
szer. x wys. x gł.
140/175/210 x 77 x 85 cm

extendable table
sonoma oak with
white matt
WxHxD
140/175/210 x 77 x 85 cm

biały połysk czarny połysk biały mat dąb sonoma
white HG black gloss white matt sonoma oak
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana / akrylowa,
kolumna: płyta meblowa laminowana / akrylowa
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated / acrylic furniture board,
column: covered laminated / acrylic furniture board
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

biały mat
white matt

STAR 05
stół kolumnowy extendable
rozsuwany table
biały mat white matt

SATURN 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu etna 23 with fabric - etna 23
biały mat white matt

STAR 05
stół kolumnowy extendable
rozsuwany table
dąb sonoma sonoma oak

SATURN 101
krzesło tapicerowane upholstered chair
w tkaninie typu etna 23 with fabric - etna 23
dąb sonoma sonoma oak

wenge*
wenge

dąb sonoma
sonoma oak
STAR 05
stół kolumnowy
rozsuwany
wenge
szer. x wys. x gł.
85/130/175/220 x 77 x 85 cm

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana,
kolumna: płyta meblowa laminowana
Stoły do samodzielnego montażu.

extendable
table
wenge
WxHxD
85/130/175/220 x 77 x 85 cm

Made from: countertop: laminated furniture board,
column: covered laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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STAR 06
stół kolumnowy rozsuwany extendable table
dąb sonoma z elementami sonoma oak with
w białym połysku white gloss

MARS 141
krzesło tapicerowane
ekoskóra cayenne
1118 dk grey
dąb sonoma

STAR 06
stół kolumnowy
rozsuwany
dąb sonoma z elementami
w białym połysku
szer. x wys. x gł.
160/210/260/310/360/410 x 77 x 90 cm
dąb sonoma biały połysk
sonoma oak white HG
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana,
kolumna: płyta meblowa laminowana / akrylowa
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

upholstered chair
cayenne 1118 dk
grey
sonoma oak

extendable table
sonoma oak with
white gloss
WxHxD
160/210/260/310/360/410 x 77 x 90 cm

Made from: countertop: laminated furniture board,
column: covered laminated / acrylic furniture board
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

Stoliki okolicznościowe uniwersalne
Universal coffee tables

SPACE 1
stolik okolicznościowy - stół
rozkładany dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
80/160 x 46/78 x 80 cm
biały mat
white matt

folding coffee table
sonoma oak
WxHxD
80/160 x 46/78 x 80 cm

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowana
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

AREND*
stolik okolicznościowy
wenge
z elementami białymi
szer. x wys. x gł.
105 x 39 x 60 cm
wenge biały mat *
wenge white matt

coffee table
wenge with
white elements
WxHxD
105 x 39 x 60 cm

dąb sonoma biały mat
sonoma oak white matt

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowana
Stoły do samodzielnego montażu.

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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Stoły

SALI
ławostół z możliwością
regulacji blatu
szer. x wys. x gł.
110/145 x 50(65) x 60 cm
biały mat
white matt

coffee table with
adjustable top
WxHxD
110/145 x 50(65) x 60 cm

dąb sonoma
sonoma oak

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa foliowana
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: foiled furniture board
Furniture for self-assembly.

HELIOS*
stolik okolicznościowy
wenge
szer. x wys. x gł.
100 x 48 x 62 cm
wenge*
wenge

coffee table
wenge
WxHxD
100 x 48 x 62 cm

dąb sonoma biały mat
sonoma oak white matt

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowana
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

NOVELLA*
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
107 x 50/70 x 56 cm 107 x 50/70 x 56 cm
dąb sonoma
sonoma oak
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowan
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

CASTELL*
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 46 x 80 cm 80 x 46 x 80 cm
dąb sonoma biały mat
sonoma oak white matt
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowan
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts

www.szynaka.pl
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ANZIO*
stolik
okolicznościowy
szer. x wys. x gł.
110 x 39 x 60 cm
biały mat
white matt

coffee
table
WxHxD
110 x 39 x 60 cm

grafitowy
graphite

Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana + szkło,
nogi: MDF foliowany

Made from: countertop: laminated furniture board + glass,
legs: covered MDF

LARIANO
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 40 x 80 cm 80 x 40 x 80 cm
biały mat czarny
white matt black
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: płyta meblowa laminowan
Stoły do samodzielnego montażu.

Kolekcja / Collection Trendline

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: laminated furniture board
Furniture for self-assembly.

Model zastrzeżony / Reserved model

ARTENO*
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
108 x 40 x 60 cm 108 x 40 x 60 cm
dąb sonoma grafitowy
sonoma oak graphite
Wykonanie: blat: płyta meblowa laminowana, nogi: MDF foliowany
Stoły do samodzielnego montażu.

Made from: countertop: laminated furniture board, legs: covered MDF
Furniture for self-assembly.

CORI
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 40 x 60 cm 110 x 40 x 60 cm
dąb sonoma szyba
sonoma oak glass
Wykonanie: blat: szkło,
nogi: płyta meblowa laminowana

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts

Made from: countertop: glass,
legs: covered MDF

www.szynaka.pl
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Krzesła uniwersalne
Universal chairs

MERIS 101
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu sawana 21
biały matowy
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

upholstered beech
chair with fabric
sawana 21
white mat
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

SATURN 101*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu sawana 05
biały
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm

MERIS 101
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu etna 23
dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

upholstered beech
chair with fabric
etna 23
sonoma oak
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

BELVEDER 101
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
congo 732
wiśnia malaga
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

SATURN 101
DESJO 101*
upholstered beech krzesło tapicerowane upholstered beech krzesło tapicerowane
chair with fabric
bukowe w tkaninie chair with fabric
bukowe w tkaninie
sawana 05
typu etna 23 etna 23
typu sawana 02
white
dąb sonoma sonoma oak
wenge
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm 46 x 45-90 x 43 cm 46 x 45-90 x 43 cm
42 x 45-92 x 40 cm

MARS 141
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu ekoskóra
cayenne 1118 dk grey
dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm

upholstered beech
chair with faux
leather - cayenne
1118 dk grey
sonoma oak
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

MARS 141*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu ekoskóra cayenne
1118 dk grey
wenge
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm

MARS 111
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu 612
dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
44 x 45-90 x 40 cm

MARS 111*
upholstered beech
krzesło tapicerowane
chair with fabric 612
bukowe w tkaninie
typu 018
sonoma oak
wenge
WxHxD
szer. x wys. x gł.
44 x 45-90 x 40 cm
44 x 45-90 x 40 cm

Kolekcja / Collection Trendline

upholstered beech
chair with fabric
congo 732
malaga cherry
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

MARS 141
upholstered beech krzesło tapicerowane
chair with fabric
bukowe w tkaninie
sawana 02
typu ekoskóra cayenne
wenge
1118 dk grey
biały matowy
WxHxD
szer. x wys. x gł.
42 x 45-92 x 40 cm
47 x 47-100 x 41 cm

MARS 101
upholstered beech krzesło tapicerowane
chair with faux
bukowe w tkaninie
leather - cayenne
typu etna 23
1118 dk grey
dąb sonoma
wenge
szer. x wys. x gł.
WxHxD
44 x 45-90 x 40 cm
47 x 47-100 x 41 cm

upholstered beech
chair with
fabric 018
wenge
WxHxD
44 x 45-90 x 40 cm

MERIS 101*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu etna 15
wenge
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

MARS 131
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu sawana 24
biały
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm

upholstered beech
chair with fabric
etna 15
wenge
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

upholstered beech
chair with faux
leather - cayenne
1118 dk grey
white mat
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

MARS 101*
upholstered beech krzesło tapicerowane upholstered beech
chair with fabric
bukowe w tkaninie chair with fabric
etna 23
typu etna 15 etna 15
sonoma oak
wenge wenge
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
44 x 45-90 x 40 cm 44 x 45-90 x 40 cm 44 x 45-90 x 40 cm

MARS 131
upholstered beech krzesło tapicerowane upholstered beech
chair with fabric
bukowe w tkaninie chair with fabric
sawana 24
typu etna 23 etna 23
white
dąb sonoma sonoma oak
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
46 x 45-90 x 43 cm
46 x 45-90 x 43 cm 46 x 45-90 x 43 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

MARS 131*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu etna 15
wenge
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm

upholstered beech
chair with fabric
etna 15
wenge
WxHxD
46 x 45-90 x 43 cm

DOVER 101
krzesło bukowe
tapicerowane
w tkaninie fabric 036
szer. x wys. x gł.
46 x 45-90 x 43 cm

KASHMIR 101
krzesło tapicerowane,
bukowe, ekoskóra
cayenne almond 1133,
wiąz sangallo
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 41 cm

MARS 121
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu 612
dąb sonoma
szer. x wys. x gł.
44 x 45-90 x 40 cm

ALICE 102*
fotel tapicerowany
bukowe w tkaninie
beżowej (bahama 03)
bahama 03
biały
szer. x wys. x gł.
57 x 45-92 x 42 cm

upholstered beech
armchair with fabric
beige (bahama 03)
or bahama 03
white
WxHxD
57 x 45-92 x 42 cm

CALDO 102*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
milton 02
wiśnia primavera
szer. x wys. x gł.
50 x 45-97 x 46 cm

upholstered beech
chair with fabric
milton 02
primavera cherry
WxHxD
50 x 45-97 x 46 cm

upholstered beech
chair with 036 fabric
WxHxD
46 x 45-90 x 43 cm

upholstered beech
chair faux leather
cayenne almond
1133, elm sangallo
WxHxD
47 x 100 x 41 cm

MARS 121*
ALICE 101
upholstered beech krzesło tapicerowane upholstered beech krzesło tapicerowane upholstered beech
chair with
bukowe w tkaninie chair with fabric
bukowe w tkaninie chair with fabric
fabric 612
typu etna 15 etna 15
beżowej (bahama 03) beige (bahama 03)
sonoma oak
wenge wenge
biały white
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
44 x 45-90 x 40 cm 44 x 45-90 x 40 cm 44 x 45-90 x 40 cm 46 x 45-92 x 42 cm 46 x 45-92 x 42 cm

RONDO 101*
krzesło tapicerowane
bukowe w tkaninie
typu congo 732
orzech
szer. x wys. x gł.
46 x 44-92 x 42 cm

KAMA 101
krzesło tapicerowane
w tkaninie typu
ekoskóra cayenne
1114 black
dąb camargue
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm

upholstered chair
beech with fabric
congo 732 walnut
WxHxD
46 x 44-92 x 42 cm

upholstered chair
with faux leather
- cayenne 1114
black
oak camargue
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

Tkaniny / Fabrics

Tkaniny są dedykowane krzesłom / Fabrics are dedicated to chairs
018

sawana 02

etna 15

612

sawana 05

etna 23

bahama 03

sawana 21

ekoskóra brąz /
faux leather - brown

arlon 034

sawana 24

ekoskóra cayenne 1118 dk grey /
faux leather - cayenne 1118 dk grey

congo 732

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts

www.szynaka.pl
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Oświetlenie / Lighting

4-L-WL-6-0000-01
włącznik pojemnościowy touch switch
do wszystkich modeli
oświetlenia LED

2-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(2 x oczko LED,
1 x transformator)
Do modeli
Desjo: 02, 03
Selene: 27
Ice: 02, 03
Kama: 15, 25
Belveder: 12
Megan: 07, 08

3-L-BZ-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
do montażu
podwieńcowego
1 x transformator
Do modeli
Viso: 10, 12, 15, 46,
Ice: 01, 02, 03, Lucas: 10, 12, 15,
Megan: 06, 07, 08, Selene: 25, 27,
Visio: 10, 12, 15,
Wood: 10, 12, 15, 30

Proximity lighting
system (2 x LED eye,
1 x transformer)
for models
Desjo: 02, 03
Selene: 27
Ice: 02, 03
Kama: 15, 25
Belveder: 12
Megan: 07, 08

3-L-BZ-2-0030-01
zestaw oświetleniowy półki
drewnianej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Country: 10, 12, 14, 15, 48

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(3 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Lucas: 10, 11, 12

2-L-BC-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(3 x oczko LED,
1 x transformator)
Do modeli
Kama: 47

3-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
Proximity lighting
półki szklanej
system
(1 x oprawa LED,
1 x square,
1 x transformator)
1 x transformator
Do modeli
for models
Dover: 13
Viso: 10, 12, 15, 46,
Ice: 01, 02, 03, Lucas: 10, 12, 15,
Megan: 06, 07, 08, Selene: 25, 27,
Visio: 10, 12, 15,
Wood: 10, 12, 15, 30

Proximity lighting
system (3 x LED eye,
1 x transformer)
for models
Kama: 47

3-L-BZ-4-0030-01
zestaw oświetleniowy
półki drewnianej
(4 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Country: 12, 48

Lighting system
for wooden shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Country: 10, 12, 14, 15, 48

3-L-BN-4-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(4 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Belvedr: 12
Desjo: 02
Ice: 02

Lighting system
of a glass shelf
(3 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Lucas: 10, 11, 12

3-L-BC-1-0070-03
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(1 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Lucas: 15
Dover: 13
Selene: 25
Wood: 15, 30

Lighting system
for wooden shelf
(4 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Country: 12, 48

Lighting system
of a glass shelf
(4 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Belvedr: 12
Desjo: 02
Ice: 02

Lighting system
of a glass shelf
(1 x LED fitting,
1 x transformer)
for models
Dover: 13

Lighting system
of a gloss shelf
(1 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Lucas: 15
Dover: 13
Selene: 25
Wood: 15, 30

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(1 x oczko LED,
1 x transformator)
Do modeli
Desjo: 01
Visio: 10, 12, 15 ,46
Selene: 25
Ice: 01
Kama: 10, 12
Belveder: 10, 15
Megan: 06

3-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x punkt świetlny LED,
1 x transformator)
Do modeli
Dover: 16, 18

Lighting system
of a gloss shelf
(2 x LED,
1 x transformer)
for models
Dover: 16, 18

3-L-BC-2-0070-03
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Desjo: 01, 02, 03
Visio: 15, Ice: 01, 02, 03
Belveder: 10, 15
Desjo: 01, 02, 03
Dover: 18, 16
Kama: 10, 12, 15
Megan: 06, 07
Wood: 10, 12

Lighting system
of a gloss shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Desjo: 01, 02, 03
Visio: 15, Ice: 01, 02, 03
Belveder: 10, 15
Desjo: 01, 02, 03
Dover: 18, 16
Kama: 10, 12, 15
Megan: 06, 07
Wood: 10, 12

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(1 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Ice: 01, 03
Lucas 15
Dover: 13
Wood: 15,30
Selene: 25

2-L-BC-1-0150-01
zestaw oświetleniowy zbliżeniowy
(świeci po otwarciu drzwi)
1 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Mediolan: 01, Riva: 01, 02, 11,
Visio: 70, Desjo: 05, 06,
Selene: 22, 28, 30, Glossy: 01,
Picolo: 03, Ikar: 03, 04,
Domini: 03, Wow: 04, 05,
Lucas: 70, Belfort: 70, Milo: 02,
Riva: 02, 11, Kama: 70, Country: 70,
Livorno: 72, 73 Dover: 22, 23
Ice: 05 Wenecja: 01, Omega: 12

Lighting system
of a glass shelf
(1 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Ice: 01, 03
Lucas 15
Dover: 13
Wood: 15,30
Selene: 25

Proximity lighting
system (illuminates when door is open)
1 x LED fitting,
1 x transformer)
for models
Mediolan: 01, Riva: 01, 02, 11,
Visio: 70, Desjo: 05, 06,
Selene: 22, 28, 30, Glossy: 01,
Picolo: 03, Ikar: 03, 04,
Domini: 03, Wow: 04, 05,
Lucas: 70, Belfort: 70, Milo: 02,
Riva: 02, 11, Kama: 70, Country: 70,
Livorno: 72, 73 Dover: 22, 23
Ice: 05 Wenecja: 01, Omega: 12

Proximity lighting system
(1 x LED eye,
1 x transformer)
for models
Desjo: 01
Visio: 10, 12, 15 ,46
Selene: 25
Ice: 01
Kama: 10, 12
Belveder: 10, 15
Megan: 06

3-L-BC-3-0070-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
3 x klips LED,
1 x transformator
Do modeli
Visio: 10, 12
Lucas: 10, 12

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy półki
szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Visio: 15, Ice: 01, 02, 03,
Kama: 10, 12, 15,
Wood: 10, 12, Viso: 15,
Belveder: 10, 12, 15,
Desjo: 01, 02, 03, Dover: 18,
Megan: 06, 07

Lighting system
of a glass shelf
3 x LED clip,
1 x transformer
for models
Visio: 10, 12
Lucas: 10, 12

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Visio: 15, Ice: 01, 02, 03,
Kama: 10, 12, 15,
Wood: 10, 12, Viso: 15,
Belveder: 10, 12, 15,
Desjo: 01, 02, 03, Dover: 18,
Megan: 06, 07

2-L-BC-2-0150-01
zestaw oświetleniowy
zbliżeniowy (świeci po
otwarciu drzwi)
2 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Desjo: 06, 07

Proximity lighting
system (illuminates when
door is open)
2 x LED fitting,
1 x transformer)
for models
Desjo: 06, 07

Stelaże do łóżek / Frames to bed

R-90
stelaż elastyczny do 90 cm bed’s frame
łóżka 90
szer. x wys. x gł. W x H x D
89 x 5 x 196 cm 89 x 5 x 196 cm

R-140
stelaż elastyczny do 140 cm bed’s frame
łóżka 140
szer. x wys. x gł. W x H x D
139 x 5 x 196 cm 139 x 5 x 196 cm

R-160
stelaż elastyczny do 160 cm bed’s frame
łóżka 160
szer. x wys. x gł. W x H x D
159 x 5 x 196 cm 159 x 5 x 196 cm

R-180
stelaż elastyczny do 180 cm bed’s frame
łóżka 180
szer. x wys. x gł. W x H x D
179 x 5 x 196 cm 179 x 5 x 196 cm

- wykonany z drewna brzozowego klejonego warstwowo / made of glued laminated timber
- posiada 30 szt elastycznych szczebli / has 30 flexible levels
- stelaż ramowy / metal frame

Inne produkty Grupy Meblowej Szynaka
The others products of Szynaka Furniture Group

PRESTIGELINE
KOLEKCJA 2020/2021 COLLECTION 2020/2021
Lite drewno / Solid wood

Pratto

Madryt II

www.szynaka.pl
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PROFESJONALIZM, FUNKCJONALNOŚĆ, EMPATIA
PROFESSIONALISM, FUNCTIONALITY, EMPATHY

Stretto/Velluto

ORYGINALNOŚĆ, OSIĄGALNOŚĆ, EMOCJE, ZAUFANIE
ORIGINALITY, REACHABILITY, EMOTIONS, TRUST

Corniche II

Kolekcja / Collection Trendline

Model zastrzeżony / Reserved model

Oferta Centrum Konferencyjno Szkoleniowego i Hotelu:
• 50 pokoi urządzonych w indywidualnym stylu
• 8 sal konferencyjnych z systemem
multimedialnym
• 2 sale restauracyjno-balowe (do 300 osób
i do 150 osób)
• Basen, jacuzzi, 3 sauny, gabinety spa
• Sala sportowa
• Winiarnia
Stajnia oferująca jazdę konną dla
początkujących i zaawansowanych, zajęcia
hipoterapii, przejażdżki bryczką, saniami.

Conference and training center with
The hotel offers:
• 50 rooms decorated in an individual
style
• 8 conference rooms with a multimedia
system
• 2 restaurants/ball rooms (up to 300
people and up to 150 people)
• swimming pool, jacuzzi, 3 saunas, spa
rooms
• gym
• wine cellar
Stable offering horse riding for beginners
and advanced, hippotherapy, carriage
rides, sleighs.

www.palacmortegi.pl

SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.
14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
tel. + 48 89 645 21 28
fax: + 48 89 645 53 62
info@szynaka.pl
Biuro Handlowe,
14-200 Iława, ul. Ostródzka 54,
tel. + 48 89 644 92 26-29
fax. + 48 89 644 85 58
sprzedaz@szynaka.pl
www.szynaka.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukcji, kolorów, funkcji i wymiarów.
Reprodukowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych
kolorów oferowanych mebli, ze względu na ograniczenia
wynikające z techniki druku. Zaleca się montaż mebli
zgodnie z instrukcją obsługi. Katalog nie stanowi oferty
handlowej.
Manufacturer reserves the right to implement changes in
construction, color and sizes. Reproduced colors may be
slightly different than the actual colours of furniture due
to limitations of the printing technique. It is recommended
that you follow the instruction manual when assembling
the furniture. This catalogue does not constitute as
a commercial offer.
Edycja 2020/2021, Edition 2020/2021

Największy polski producent Grupa Meblowa Szynaka / The biggest polish manufacturer Szynaka Furniture Group

www.szynaka.pl
Pałac Mortęgi
hotel & spa

www.wfm-kuchnie.pl

www.palacmortegi.pl

