PRESTIGELINE
KOLEKCJA 2019 COLLECTION 2019
Lite drewno / Solid wood

Zawsze blisko ludzi
Always close to the people

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.

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.
Potęgę Grupy Meblowej Szynaka stanowi:
• 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych
o łącznej powierzchni ponad 500 000 m2,
powierzchni użytkowej prawie 170 000 m2,
• Centrum Logistyczno – Wystawiennicze
o łącznej powierzchni ponad 60 000 m2,

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.

• Wykwalifikowana kadra prawie 3 500
pracowników,

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.

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.

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

• Centrum konferencyjno – szkoleniowe,
Pałac Mortęgi Hotel & Spa.
Oddając w Państwa ręce najnowszy katalog
z naszą ofertą dzielimy się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

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.

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.

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.

The power of Szynaka Furniture Group
consists in:

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.

• 6 modern production facilities of total
area of over 500 000 m2, usable area over
170 000 m2,
• Logistics and Exhibition Centre - with
a total exhibition area of over 60 000 m2,
• Qualified staff of over 3 500 employees,
• The conference and training Center
Mortęgi Hotel & Spa.
Issuing the latest catalogue of our products,
we wish to share our knowledge, ideas and
experience with you.
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.

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

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

Velle

Kolekcje zaprojektowana dla tych, którzy cenią sobie
komfort i funkcjonalność. Nowoczesne wzornictwo,
oryginalna kolorystyka oraz subtelnie wkomponowane elementy oświetlenia 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.
This collection 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.

Systemy / Systems
NOWOŚĆ
Avignon6
Mosaic

NOWOŚĆ

12

Locarno

NOWOŚĆ

18

Bellis

88

Madison

30

Montenegro

24

Princessa

94

Porti

54

Torino

64

Velle

46

Velvet

36

Vievien

72

Stoliki

NOWOŚĆ

80

Stoły Polaris

NOWOŚĆ

82

Stoły

84

Krzesła

86

Oświetlenie i ruszty / Lighting and grids

87

Kolekcja / Collection Prestigeline

meble do salonu
living room furniture

meble do jadalni
dining room furniture

Model zastrzeżony / Reserved model

meble do sypialni
bedroom furniture

meble do pokoju dziecięcego
lub młodzieżowego
kids room furniture
baby room furniture

meble do gabinetu
office furniture

www.szynaka.pl
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Avignon
Dom to przestrzeń nieustannych przeobrażeń.
Raz jest tętniącym życiem miejscem spotkań, innego
dnia zamienia się w bezpieczną oazę, w której można
wyciszyć wszystkie zmysły. Zainspirowani zmiennym
rytmem Twojego życia stworzyliśmy kolekcję Avignon,
która jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby
użytkowników. Za sprawą tych projektów zaaranżujesz
jadalnię będącą miejscem najważniejszych spotkań
i jedynych w swoim rodzaju rozmów oraz stylowy
salon, w którym czas będzie płynął przyjemnie.
Bo chcemy, żebyś każdego dnia wracał do domu
z radością.
The home is a space of continual transformation. One
day it’s a lively meeting place, while another time
it becomes a safe oasis in which all the senses are
calmed. Inspired by the changing rhythm of your life,
we have created the Avignon collection, which meets
the varied needs of users. With these designs, you can
arrange your dining room as the place for the most
important meetings and exceptional conversations, as
well as a stylish living room in which you will enjoy
a pleasant time; as we would like you to come home
with joy each day.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Avignon

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Avignon

AVIGNON 10
witryna 2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
67 x 202 x 44 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
67 x 202 x 44 cm

AVIGNON 24
szafka RTV 2-drzwiowa TV unit with 2 door
szer. x wys. x gł. W x H x D
134 x 66 x 44 cm 134 x 66 x 44 cm

AVIGNON 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/200 x 78 x 85cm 140/200 x 78 x 85 cm

AVIGNON 70
szafa 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 64 cm

2 door wardrobe
with 1-drawer
WxHxD
95 x 202 x 64 cm

AVIGNON 11
witryna 2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
67 x 202 x 44 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
67 x 202 x 44 cm

AVIGNON 34
półka wisząca hanging shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
134 x 25 x 24 cm 134 x 25 x 24 cm

AVIGNON 41
stolik coffe table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 45 x 60 cm 110 x 45 x 60 cm

AVIGNON 80
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
134 x 74 x 4 cm 134 x 74 x 4 cm

AVIGNON 12
witryna 4-drzwiowa
z 1 szufladą (oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 44 cm

AVIGNON 35
półka wisząca hanging shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
176 x 25 x 24 cm 176 x 25 x 24 cm

AVIGNON 45
komoda 4-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
176 x 112 x 44 cm

MARCEL**
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

AVIGNON 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 139 x 44 cm

4-doors display
unit with 1 drawer
optional lighting
WxHxD
95 x 202 x 44 cm

WxHxD
95 x 139 x 44 cm

AVIGNON 39
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/210 x 78 x 90 cm 160/210 x 78 x 90 cm

AVIGNON 49
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
134 x 89 x 44 cm

4-doors sideboard
with 2 drawers
WxHxD
176 x 112 x 44 cm

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

2-doors display unit
optional lighting

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

2-doors sideboard
with 3 drawers
WxHxD
134 x 89 x 44 cm

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

kolorystyka / colours:
sosna lakierowana na biały matowy z elementami w carmel / white lacquered pine with caramel elements
wykończenie powierzchni zewnętrznej / surface: lakier ekologiczny/ ecological laquer
ALICE 102
fotel tapicerowany
w tkaninie sawana 21
lub bahama 03
biały
szer. x wys. x gł.
57 x 92 x 42 cm

upholstered armchair
with fabric sawana 21
or bahama 03
white
WxHxD
57 x 92 x 42 cm

wykonanie / made from:
front / front: lita sosna w kolorze białym matowym oraz sosna carmel szczotkowana / white pine / brushed pine in caramel colour
korpus / body: lita sosna, płyta meblowa w okleinie naturalnej i białym dekorze uni / pine, furniture board covered with natural veener
uchwyt / handle: metalowy / metal handle
element dekoracyjny / decoration elements: szprosy drewniane / wooden mullions
stopka / foot: brak - noga drewniana przedłużenie korpusu - lita sosna/ non- wooden leg - pine
Meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: 34, 35, 39, 40, 80
Furniture distributed in assembled form, except for the units 34, 35, 39, 40, 80

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86 / Available fabrics colours on page 86

www.szynaka.pl
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Mosaic
Domowe życie składa się z momentów,
zarówno
tych
zupełnie
zwyczajnych,
jak
i wyjątkowych. Jesteśmy przekonani, że każda chwila
spędzana razem jest ważna, dlatego zaprojektowaliśmy
kolekcję Mosaic, która sprawia, że przestrzeń
zamieni się dom, w którym rodzą się te najbardziej
pozytywne emocje. Intrygujące połączenie drewna
z
metalowymi
elementami
wpisuje
się
w najnowsze trendy, a precyzyjne wykonanie
każdego mebla jest gwarancją trwałości
i niezawodności. Czarne akcenty podkreślają
niepowtarzalny charakter każdej z brył, dzięki czemu
Twoje wnętrze zabierze wyjątkowego charakteru. Za
sprawą Mosaic zaaranżujesz wnętrze, w którym czas
będzie płynął piękniej.
Home life is made up of moments both
ordinary and exceptional. We are convinced
that
every
moment
spent
together
is important; therefore, we designed the Mosaic
collection, which changes the space into a home in
which the most positive emotions arise. The intriguing
combination of wood with metal elements fits in
with the latest trends, and the precise workmanship
of each item of furniture is a guarantee of durability
and reliability. Black accents emphasize the unique
character of each form, thanks to which your interior
will take on exceptional character. With Mosaic
you will arrange an interior in which time passes in
a more beautiful way.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Mosaic

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Mosaic

MOSAIC 10
witryna 1-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
67 x 196 x 42 cm

MOSAIC 11
witryna 1-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
67 x 196 x 42 cm

1 door display unit
optional lighting
WxHxD
67 x 196 x 42 cm

MOSAIC 24
szafka RTV z 2 szufladami TV unit with 2 drawers
szer. x wys. x gł. W x H x D
135 x 46 x 42 cm 135 x 46 x 42 cm

MOSAIC 41
stolik coffe table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 48 x 60 cm 110 x 48 x 60 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

1 door display unit
optional lighting
WxHxD
67 x 196 x 42 cm

MOSAIC 25
szafka RTV 1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
170 x 46 x 42 cm

1-door TV unit with
1 drawer
WxHxD
170 x 46 x 42 cm

MOSAIC 45
komoda 3-drzwiowa 3-doors sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
150 x 90 x 42 cm 150 x 90 x 42 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

MOSAIC 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 196 x 42 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

WxHxD
95 x 196 x 42 cm

MOSAIC 34
półka wisząca hanging shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
135 x 28 x 25 cm 135 x 28 x 25 cm

MOSAIC 47
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
170 x 90 x 42 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

MOSAIC 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
107 x 143 x 42 cm

2-doors display unit
optional lighting

2-doors sideboard
with 4 drawers
optional lighting

2-doors display unit
optional lighting
WxHxD
107 x 143 x 42 cm

MOSAIC 35
półka wisząca hanging shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
170 x 28 x 25 cm 170 x 28 x 25 cm

MOSAIC 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/220 x 78 x 90 cm 160/220 x 78 x 90 cm

WxHxD
170 x 90 x 42 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

kolorystyka / colours:
dąb miodowy szczotkowany, olejowany / black matt oak with honey oak with black
matt steel elements / frames
wykończenie powierzchni zewnętrznej / surface: olej: dąb miodowy i lakier: czarny
mat / oiled - honey oak, painted - black matt

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

wykonanie / made from:
front / front: lite drewno dębowe szczotkowane, element ściany tylnej ozdobnie
zafrezowanej w „heksagony” / solid brushed wood + tempered glass + milled in the rear
wall hexagons
korpus / body: zew.: płyta meblowa fornirowana, wew.: płyta meblowa w dekorze
drewnopodobnym / out: natural oak veneer wooden in: foiled chipboard
uchwyt / handle: czarny metalowy dopasowany kolorystycznie do ramki aluminiowej
w kolorze czarnym mat / black matt steel
stopka / foot: brak - cokół / plinth
Meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: 34, 35, 40, 41
Furniture distributed in assembled form, except for the units 34, 35 ,40, 41

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86
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Locarno
Chcesz, by Twój salon był miejscem, w którym
możesz odetchnąć po ciężkim dniu, a jednocześnie
reprezentacyjnym wnętrzem, w którym można przyjąć
gości? Meble z linii Locarno pozwolą stworzyć piękne
i wygodne miejsce, w którym czas będzie upływał
przyjemnie. Subtelna gama kolorystyczna i delikatne
kształty sprawiają, że aranżacje wykreowane
w oparciu o projekty z tej kolekcji zachwycają
harmonijną elegancją i niepowtarzalnym stylem.
Różnorodność brył pozwoli dopasować wnętrze do
indywidualnych potrzeb użytkowników.
Would you like your living room to be the kind of place
where you can relax after a long day, yet at the same
time a stylish space for entertaining guests? Furniture
from the Locarno line is designed to let you create
a comfortable and beautiful place where the hours
will pass pleasantly. The delicate colour schemes and
gentle forms make any arrangement based on these
designs stunningly elegant and harmonious, with
inimitable style. The variety of shapes lets you match
any interior to the individual needs of its users.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Locarno

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Locarno

LOCARNO 10
witryna 1-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
68 x 200 x 43 cm

LOCARNO 16
regał
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
98 x 200 x 39 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
68 x 200 x 43 cm

LOCARNO 11
witryna 1-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
68 x 200 x 43 cm

bookcase
(lighting
in standard)
WxHxD
98 x 200 x 39 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
68 x 200 x 43 cm

LOCARNO 25
szafka RTV 1-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
155 x 42 x 43 cm

LOCARNO 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
98 x 200 x 43 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
98 x 200 x 43 cm

1-door TV unit with
2 drawers
WxHxD
155 x 42 x 43 cm

LOCARNO 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
98 x 147 x 43 cm

LOCARNO 35
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
155 x 27 x 22 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
98 x 147 x 43 cm

hanging shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
155 x 27 x 22 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm
LOCARNO 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

LOCARNO 41
stolik coffe table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 45 x 80 cm 80 x 45 x 80 cm

LOCARNO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
155 x 93 x 43 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

2-doors sideboard
with 4 drawers
WxHxD
155 x 93 x 43 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

kolorystyka / colours: dąb złoty olejowany / oiled golden oak
wykończenie powierzchni zewnętrznej / surface: olejowany / oiled

LOCARNO 46
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
178 x 93 x 43 cm

3-doors sideboard
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
178 x 93 x 43 cm

LOCARNO 47
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne str. 87)
wisząca
szer. x wys. x gł.
178 x 52/54 x 43 cm

3-doors sideboard
(optional lighting p. 87)
hanging
WxHxD
178 x 52/54 x 43 cm

LOCARNO 80
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
155 x 50 x 2 cm 155 x 50 x 2 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

wykonanie / made from:
front / front: lita sosna w kolorze białym matowym oraz sosna carmel szczotkowana /
white pine / brushed pine in caramel colour
korpus / body: zewnętrzny: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir),
wewnętrzny: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym / external: furniture
boards in natural oak veneer, internal: imitation wood furniture board
uchwyt / handle: metalowy w kolorze szampańskim / champagne coloured metal
stopka / foot: tworzywowa srebrna / silver coloured plastic
Meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: 35, 40
Furniture from this collection is sold already assembled except for: 35 and 40

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Montenegro
Poszukujesz definicji piękna? Zainspiruj się kolekcją
Montenegro, która materializuje w sobie wszystko, co
najlepsze w meblach. Naturalne piękno litego drewna
podkreślone szklanymi wstawkami i metalowymi
detalami skupia uwagę i przyciąga wzrok.
Opływowe kształty brył dodadzą każdej aranżacji
lekkości i pozwolą stworzyć przytulne wnętrze
sprzyjające spędzaniu niepowtarzalnych chwil
z bliskimi. Subtelna kolorystyka olejowanego dębu
rustical pozwoli stworzyć wiele niepowtarzalnych
aranżacji, dzięki czemu Twój dom będzie
odzwierciedlał indywidualne cechy charakteru
wszystkich domowników. Bo piękno zaczyna się od
wnętrza.
Are you looking for a definition of beauty? Inspire
yourself with the Montenegro collection, which
embodies everything that is the best in furniture. The
natural beauty of a solid wood highlighted by glass
additions and metal details catches your eye. The
streamlined shapes of the solids will add lightness
to any arrangement and create a cosy interior to
spend unforgettable moments with your loved ones.
The subtle oily rustic oak colour palette will help you
create many unique arrangements that will make your
home reflect the personality of all the family members.
Because the true beauty begins on the inside.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Montenegro

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Montenegro

MONTENEGRO 10 L
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
82 x 125 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
82 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 26
komoda RTV 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 59 x 42 cm

3 door TV unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
180 x 59 x 42 cm

MONTENEGRO 11 P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 48
bufet 3-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
120 x 125 x 42 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

3 door sideboard
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
120 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 41
stolik coffe table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 45 x 80 cm 80 x 45 x 80 cm

MONTENEGRO 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
90 x 198 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
90 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 44
komoda 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
108 x 87 x 42 cm

1 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
108 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 34
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
105 x 23 x 23 cm

hanging wall shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
105 x 23 x 23 cm

MONTENEGRO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
163 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 47
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 87 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
163 x 87 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
(optional lighting p. 87)
WxHxD
180 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 35
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
160 x 23 x 23 cm

hanging wall shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
160 x 23 x 23 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

Wykonanie:
Front: drewno lite szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne, uchwyt metalowy
Korpus: zew.: płyta meblowa fornirowana; wew.: płyta meblowa w dekorze
drewnopodobnym
Kolorystyka (front / korpus): dąb rustical olejowany z elementami stali
szczotkowanej
Meble systemu postaci zmontowanej z wyjątkiem typów: 20, 34, 35, 40
Made from:

MONTENEGRO 24
szafka RTV
1-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
108 x 38 x 42 cm

1 door
TV unit
WxHxD
108 x 38 x 42 cm

MONTENEGRO 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
163 x 38 x 42 cm

2 door
TV unit
WxHxD
163 x 38 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

MONTENEGRO 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 76 x 90 cm 160/205/250x 76 x 90 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

Front: brushed solid wood, tempered glass - colorless, metal handle
extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Body: ext.: veneered furniture board; int.: furniture board in woodgrain deco
Colours (front / body): oiled rustical oak with elements in brushed steel
The furniture is distributed in assembled form, except types: 20, 34, 35, 40

www.szynaka.pl

28 | 29

Madison
Spokojny sen jest podstawą udanego odpoczynku,
dlatego Twoja sypialnia powinna być oazą, w której
panuje błogi nastrój relaksu. Meble z kolekcji Madison
pozwolą stworzyć przestrzeń będącą miejscem, w której
bez trudu oderwiesz się od codziennych obowiązków
i poczujesz się po prostu dobrze. Kolorystyka alpejskiej
bieli stwarza wiele możliwości aranżacyjnych, dzięki
czemu bez trudu wykreujesz przestrzeń będącą
spełnieniem Twoich oczekiwań. W takiej sypialni
będziesz śnił tylko te najpiękniejsze sny.
A peaceful sleep is the basis of a good rest,
so your bedroom should be an oasis where
you can feel a blissful mood of relaxation.
Madison furniture will allow you to create
a space where you can easily get away from your
daily duties and just feel good. The alpine white colour
palette offers a variety of arrangement possibilities
so you can easily create space that meets your
expectations. In such a bedroom, you will have only
the most beautiful of dreams.

Edycja XXIX 2018

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Madison

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Madison

MADISON 74
szafa 4-drzwiowa
z 2 szufladami
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
(2 drzwi z lustrem)
szer. x wys. x gł.
192 x 210 x 61 cm

MADISON 20
łoże pod materac
140 x 200 (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
151 x 84 x 212 cm

MADISON 23
toaletka
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
114 x 78 x 42 cm

MADISON 70
lustro wolnostojące
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
52 x 177 x 41 cm

4 door wardrobe
with 2 drawers
(optional lighting p. 87)
(2 doors with mirror)

MADISON 11
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
102 x 110 x 42 cm

floor mirror
with 1 drawer
WxHxD
52 x 177 x 41 cm

4 drawers
sideboard
WxHxD
102 x 110 x 42 cm

WxHxD
192 x 210 x 61 cm

MADISON 21
łoże pod materac
160 x 200 (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
171 x 84 x 212 cm

bed
140 x 200 (without
frame and mattress)
WxHxD
151 x 84 x 212 cm

dressing table
with 2 drawers
WxHxD
114 x 78 x 42 cm

MADISON 24
nadstawka
do toaletki
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
114 x 13 x 24 cm

bed
160 x 200 (without
frame and mattress)
WxHxD
171 x 84 x 212 cm

upper section for
dressing table
with 2 drawers
WxHxD
114 x 13 x 24 cm

Wykonanie:

MADISON 12
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
50 x 52 x 42 cm

MADISON 25
lustro do toaletki
(możliwość zmiany
ustawienia kąta 2
zewętrznych skrzydeł)
szer. x wys. x gł.
112 x 72 x 3 cm

1 drawer bed
side table
WxHxD
50 x 52 x 42 cm

MADISON 22
szuflada pod łoże under bed drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 20 x 65 cm 140 x 20 x 65 cm

mirror section for
dressing table
with 2 drawers
WxHxD
112 x 72 x 3 cm

Front: lite drewno brzozowe oraz okleina naturalna (fornir), uchwyt metalowy
Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie brzozowej (fornir)
i wew.: płyta meblowa laminowana
Kolorystyka (front / korpus): brzoza lakierowana na biel alpejską z widoczną strukturą
drewna
Stopka: drewniana
Meble systemu postaci zmontowanej z wyjątkiem typów: 20, 21, 22, 24 i 74
Made from:
Front: solid birch wood with natural veneer, metal handle
Body: furniture board covered with natural birch veneer; int.: laminated furniture board
Colours (front / body): birch lacquered on alpine white with visible wood structure

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Foot: wood
The furniture is distributed in assembled form, except types: 20, 21, 22, 24, 74

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86
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Velvet
Velvet to ekskluzywna kolekcja zaprojektowana
w
nowoczesny
sposób.
Piękno
mebli
podkreśla szlachetny dekor dębu rustical oraz
charakterystyczna, pozioma i podświetlana wstawka
ze szropowanego drewna litego umieszczona
pomiędzy elementami frontów. Jej płynne
przejścia tworzą niezwykle spójne kompozycje
i sprawiają, że bryły są lżejsze. Kolekcja powstała
z nieprzemijającego zamiłowania do klasy
i elegancji, która stworzy we wnętrzu rozbudowane
aranżacje.
Velvet is an exclusive collection designed in a modern
way. The beauty of furniture is emphasized by the
rustic oak decor and the characteristic horizontal,
illuminated insert of solid wood introduced between
the front elements. The smooth transitions make
for coherent compositions and make the pieces of
furniture seem lighter. The collection was created
with the everlasting love of class and elegance, and
it will allow you to create complex arrangements in
your interior.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velvet
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Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl

38 | 39

Velvet
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Velvet
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Velvet
VELVET 41
VELVET 42
stolik coffee table
stolik coffee table
okolicznościowy
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 48 x 70 cm 120 x 48 x 70 cm 85 x 48 x 85 cm 85 x 48 x 85 cm

VELVET 80
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
139 x 70 x 4 cm 139 x 70 x 4 cm

VELVET 81
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 70 x 4 cm 105 x 70 x 4 cm

VELVET 78
toaletka
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
105 x 98 x 42 cm

1 drawer dressing
table
WxHxD
105 x 98 x 42 cm

Dostępne kolory wezgłowia /
Available colours of headboard
NORDIC 101 beż / beige

VELVET 10
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
75 x 200 x 42 cm

2 door display unit L
(optional lighting p. 87)
WxHxD
75 x 200 x 42 cm

VELVET 34
półka wisząca
z oświetleniem
szer. x wys. x gł.
111 x 24 x 25 cm

VELVET 24
szafka RTV
1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
111 x 58 x 42 cm

VELVET 44
komoda
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
125 x 88 x 42 cm

hanging wall shelf
with lighting
WxHxD
111 x 24 x 25 cm

1 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
111 x 58 x 42 cm

2 door
sideboard
WxHxD
125 x 88 x 42 cm

VELVET 48
bufet z barkiem
5-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
161 x 135 x 42 cm

5 doors coctail
cabinet
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
161 x 135 x 42 cm

VELVET 11
witryna
2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
75 x 200 x 42 cm

2 door display
unit R (optional
lighting p. 87)

VELVET 17
regał bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
75 x 200 x 42 cm 75 x 200 x 42 cm

VELVET 16
witryna narożna
2-drzwiowa
(barek obrotowy)
szer. x wys. x gł.
91 x 200 x 91 cm

WxHxD
75 x 200 x 42 cm

VELVET 35
półka wisząca
z oświetleniem
szer. x wys. x gł.
161 x 24 x 25 cm

VELVET 25
szafka RTV
1-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
161 x 58 x 42 cm

VELVET 45
komoda
3-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
161 x 88 x 42 cm

NORDIC 108 latte / latte

2 door corner display
unit
WxHxD
91 x 200 x 91 cm

VELVET 79
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
54 x 42 x 42 cm

1 drawer
bedside table
WxHxD
54 x 42 x 42 cm

VELVET 74
łoże z podnośnikiem
(ruszt z podnośnikiem
w zestawie)
szer. x wys. x gł.
148 x 90 x 215 cm

lift bed (adjustable slats
fitted as standard)
WxHxD
148 x 90 x 215 cm

hanging wall shelf
with lighting
WxHxD
161 x 24 x 25 cm

1 door, 2 drawer
TV unit
WxHxD
161 x 58 x 42 cm

3 door
sideboard
WxHxD
161 x 88 x 42 cm

VELVET 15
witryna
4-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
110 x 150 x 42 cm

VELVET 47
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
181 x 88 x 42 cm

WxHxD
110 x 150 x 42 cm

VELVET 12
witryna
4-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
110 x 200 x 42 cm

2 door, 3 drawer
sideboard
WxHxD
181 x 88 x 42 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

4 door display
unit (optional
lighting p. 87)

VELVET 75
VELVET 40
komoda 4 drawer sideboard
stół rozsuwany extendable table
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm
105 x 110 x 42 cm 105 x 110 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

VELVET 37
biurko 1-drzwiowe
z 3 szufladami
z gniazdem zasilającym
szer. x wys. x gł.
177 x 78 x 80 cm

4 door display
unit (optional
lighting p. 87)
WxHxD
110 x 200 x 42 cm

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

1 door,
3 drawer desk
WxHxD
177 x 78 x 80 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

VELVET 70
szafa 2-drzwiowa 2 door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 200 x 60 cm 110 x 200 x 60 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

VELVET 73
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
160 x 225 x 60 cm

3 door wardrobe
with mirror
WxHxD
160 x 225 x 60 cm

VELVET 76
łoże z wezgłowiem
tapicerowanym (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
168 x 90 x 218 cm

bed 160 (without
frame and mattress) NORDIC 116 szary / grey
WxHxD
168 x 90 x 218 cm

Do łóżka powinien być stosowany stelaż ramowy.
For this bed fits standard slat or frame.

VELVET 77
szafa 4-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
205 x 225 x 60 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

4 door wardrobe
with mirror
WxHxD
205 x 225 x 60 cm

ARCO
MARCEL
PAVO
LEO
DORADO
krzesło
krzesło upholstered
upholstered
krzesło upholstered
fotel upholstered
krzesło upholstered
tapicerowane**
tapicerowane** chair**
chair**
tapicerowane** chair**
tapicerowany** armchair**
tapicerowane** chair**
szer. x wys. x gł.
szer. x wys. x gł. W x H x D
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
44 x 96 x 47 cm 49 x 100 x 50 cm 49 x 100 x 50 cm 61 x 86 x 52 cm 61 x 86 x 52 cm 49 x 100 x 50 cm 49 x 100 x 50 cm 50 x 91 x 54 cm 50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm

Uwaga:
dla brył 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 75, 76, 78 - element
ozdobny szropowany podświetlony w standardzie

Note:
units 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 75, 76, 78 - rugged
decorative element highlighted as standard

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Kolorystyka:
Front / Korpus: dąb rustical

Colours:
Front / Body: rustical oak

Wykonanie:
Front: lite drewno dębowe z elementami szropowanymi (dąb lity łupany i szczotkowany), szkło hartowane - bezbarwne
Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir); wew.: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym

Made from:
Front: massive solid oak wood, with metal handles
Body: natural veneer

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
34, 35, 37, 40, 41, 42, 70, 73, 74, 76, 77 Merkury

The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:
34, 35, 37, 40, 41, 42, 70, 73, 74, 76, 77 Merkury
Oiled furniture. We recommend regular care.

www.szynaka.pl

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie
** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm
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Velle
Marzysz o tym, żeby na co dzień otaczać się pięknem
natury, które będzie harmonizowało z indywidualnym
stylem Twojego mieszkania? Bez trudu uda się to
osiągnąć za sprawą najnowszej kolekcji mebli Velle.
Wyraźny rysunek drewna podkreśla unikalny styl
projektów, a ciepła kolorystyka dębu miodowego
sprawia, że meble z tej linii pozwolą wykreować
przytulną i inspirującą przestrzeń. Szczotkowane
fronty uwydatniają intrygujący charakter linii, dzięki
czemu aranżacje stworzone w oparciu o system
Velle nadają niepowtarzalne znaczenie każdej chwili
spędzonej w salonie lub jadalni.
Do you dream about being constantly surrounded by
the beauty of nature which harmonises with the unique
style of your home? You can achieve this easily with
the latest collection of Velle furniture. A distinct texture
of wood underlines the individual style of the designs
and the warm colours of honey oak help to create a
cosy and inspiring space. Brushed fronts highlight the
intriguing character of this line of furniture; thanks to
this, a living room or dining room arranged with the
Valle system will make the time spent there uniquely
meaningful.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velle
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Velle

VELLE 41
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 49 x 60 cm 110 x 49 x 60 cm

VELLE 25
szafka RTV
2-drzwiowa 2 door, TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 53 x 42 cm 180 x 53 x 42 cm

HERMES
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm
VELLE 10 L
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm

1 door display
unit L (optional
lighting p. 87)
WxHxD
65 x 202 x 42 cm

VELLE 11 P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm

1 door display
unit R (optional
lighting p. 87)
WxHxD
65 x 202 x 42 cm

VELLE 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
95 x 202 x 42 cm

VELLE 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 147 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
95 x 147 x 42 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw) extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/215 x 77 x 85 cm 140/215 x 77 x 85 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

VELLE 39
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/210 x 77 x 95 cm 160/210 x 77 x 95 cm

VELLE 34
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 28 x 26 cm 140 x 28 x 26 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

VELLE 35
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
160 x 28 x 26 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Wykonanie:
Front: lite drewno dąbowe szczotkowane, okleina naturalna (fornir), element pnia
promieniowy, szkło hatowane bezbarwne
Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir), wew.: płyta meblowa
w dekorze drewnopodonym
Kolorystyka (front / korpus): dąb miodowy
Uchwyt: metalowy
Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie
Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 34, 35, 39, 41, Hermes, Merkury
Made from:
Front: solid oak wood brushed, covered with natural veneer, radial trunk element,
tempered glass
Body: outside: chipboard covered with natural oak veneer inside: chipboard covered with
woodgrain deco natural veneer,

VELLE 16
regał
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 40 cm

bookcase
(lighting
in standard)
WxHxD
95 x 202 x 40 cm

VELLE 45
kredens 3-drzwiowy 3 door dresser
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 94 x 42 cm 160 x 94 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

VELLE 46
kredens 2-drzwiowy
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 94 x 42 cm

2 door, 4 drawer
dresser
WxHxD
180 x 94 x 42 cm

VELLE 24
szafka RTV
1-drzwiowa 1 door, TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 53 x 42 cm 140 x 53 x 42 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

Colours (front / body): honey oak
Handle: metal
Oiled furniture. We recommend regular care.
The furniture is distributed in assembled form, except for the masses: 34, 35, 39, 41,
Hermes, Merkury
** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

www.szynaka.pl

hanging wall shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
160 x 28 x 26 cm
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upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Porti
Prezentowana kolekcja mebli umożliwia wyposażenie
pełnych elegancji wnętrz: salonu i jadalni. Struktura
szlachetnego litego drewna dębowego na froncie
oraz w postaci oklein naturalnych na korpusie,
została podkreślona ciepłą a zarazem niezmiernie
klasyczną kolorystyką dębu antycznego oraz dębu
czekoladowego. Powtarzający się element ryflowany
w otoczeniu czarnego szkła w połysku to
motyw dekoracyjny, mający odzwierciedlenie
w każdej bryle. Metalowy uchwyt i ramki
w elementach przeszklonych wnoszą delikatną
lekkość w odbiorze wizualnym. Oświetlenie jest
opcjonalne by użytkownik wybrał rozwiązanie, które
najbardziej przypadnie mu do gustu i spełni jego
oczekiwania. Możliwość zastosowania włącznika
sensorycznego uprości codzienne korzystanie,
a rozświetlone wnętrza wybranych brył wniosą jeszcze
więcej energetycznej radości w życie codzienne
użytkowników i pozwoli subtelnie podkreślić charakter
eksponowanych elementów.
The presented collection of furniture has been
designed to furnish stylish interiors of the living room
and the dining room. The structure of quality solid oak
wood in the front and in the form of natural veneer
on the body has been emphasized with a warm and
unvaryingly classical antique oak and chocolate
oak colour scheme. A recurring textured element
surrounded by black glass with a glossy accent makes
a decorative motif reproduced in every piece. A metal
handle and frames accompanying glazed elements
add delicacy and lightness to the visual perception.
Optional illumination permits the customer to choose
a solution that meets his expectations and suit his
taste. The possibility of using a sensor switch can
make everyday use easier, while illuminated interiors
of selected pieces will bring more energetic joy into
the daily life of the users, finely emphasizing the style
of the highlighted elements.

kolor dąb antyczny / colour antique oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

kolor dąb antyczny / colour antique oak
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Porti

kolor dąb czekoladowy
antyczny / colour
/ colour
antique
chocolate
oak oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

kolor dąb czekoladowy / colour chocolate oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

PORTI 70
szafa
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 60 cm

2 door
wardrobe
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
95 x 198 x 60 cm

PORTI 12
witryna
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 42 cm

PORTI 10
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 42 cm 66 x 198 x 42 cm
2 door display
unit (optional
lighting p. 87)

PORTI 45
komoda 3-drzwiowy 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 90 x 42 cm 160 x 90 x 42 cm

PORTI 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 23 x 25 cm 160 x 23 x 25 cm

PORTI 48
komoda 3-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 90 x 42 cm

PORTI 41
stolik
okolicznościowy
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
110 x 47 x 60 cm

coffee table
with 1 drawer
WxHxD
110 x 47 x 60 cm

PORTI 11
witryna
2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
66 x 198 x 42 cm
66 x 198 x 42 cm
2 door display
unit L (optional
lighting p. 87)

2 door display
unit (optional
lighting p. 87)
WxHxD
95 x 145 x 42 cm

PORTI 25
szafka RTV 3 drawer TV unit
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 51 x 42 cm 160 x 51 x 42 cm

3 door sideboard
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
180 x 90 x 42 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

PORTI 15
witryna
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
66 x 198 x 42 cm
95 x 145 x 42 cm
2 door display
unit R (optional
lighting p. 87)

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

HERMES
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

Dostępne kolory wezgłowia i siedziska taboretu
/ Available colours of headboard
CARABU 60 beż / beige

kolor dąb antyczny / colour antique oak

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

PORTI 76
łoże z podnośnikiem,
z wezgłowiem tapicerowanym
160 x 200 (bez rusztu,
materaca i podnośnika)
szer. x wys. x gł.
169 x 100 x 224 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

bed 160 x 200
(without frame
and mattress)
WxHxD
169 x 100 x 224 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).
Kolorystyka:
Front / Korpus: dąb antyczny/dąb czekoladowy + czarne szkło połysk + czarny

PORTI 80
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 64 x 4 cm 110 x 64 x 4 cm

Wykonanie:
Front: lite drewno, szkło hartowane - czarny połysk
Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej wew.: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym
Uchwyty: metalowe
MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

3 door wardrobe
with mirror
WxHxD
165 x 210 x 60 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

CARABU 33 czarny / black

PORTI 81
taboret stool
z siedziskiem
tapicerowanym
szer. x wys. x gł. W x H x D
60 x 46 x 36 cm 60 x 46 x 36 cm

PORTI 73
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
165 x 210 x 60 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

PORTI 79
Szafka nocna
z 1 szufladą L/P
szer. x wys. x gł.
50 x 45 x 42 cm

1 drawer
bedside table L/R
WxHxD
50 x 45 x 42 cm

PORTI 78
toaletka
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
110 x 78 x 42 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

1 drawer
dressing table
WxHxD
110 x 78 x 42 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 35, 70, 73, 76, 77 Merkury i Hermes
upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PORTI 77
stelaż lift bed
z podnośnikiem
szer. x wys. x gł. W x H x D
158 x 5 x 200 cm 158 x 5 x 200 cm
** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).
Colours:
Front / Body: antique oak/ chocolate oak + HG black glass + black
Made from:
front: solid wood, HG tempered black glass
body: outside: chipboard covered natural oak veneer inside: chipboard covered natural wood-like decor
Handle: metal
The furniture is distributed in assembled form, except types: 35, 70, 73, 76, 77 Merkury i Hermes
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Torino
Wyjątkowe połączenie elegancji i nowoczesnego
designu, podkreślone w każdym detalu. Masywne
komody, witryny, szafki wiszące i stojące zwracają
uwagę swym wyjątkowym rysunkiem naturalnego,
olejowanego drewna dębowego. Kolor korpusów,
a także frontów, złamany delikatnymi wstawkami
ze stali szlachetnej, nadaje meblom elegancji
i wyjątkowości. Cechą wyróżniającą kolekcję są
charakterystyczne przecięcia na masywnych frontach.
Dyskretnie wkomponowane elementy oświetlenia
przestrzeni oszklonych oraz krawędzi półek szklanych,
nadają meblom unikatowy wygląd, a tym samym
wprowadzają do wnętrza wyjątkowy nastrój.
Unique combination of elegance and modern design,
highlighted in every detail. Massive chests of drawers,
cabinets, base and wall units attract attention with
the exquisite pattern of natural, oiled oak wood. The
colour of carcass and fronts toned down with delicate
details of high-grade stainless steel adds elegance
and uniqueness to the furniture. The characteristic
cuts on massive fronts are distinguishing features
of this collection. Discretely incorporated lighting
elements in glazed sections and on the edges of glass
shelves, provide the furniture with unique looks and
additionally create an exceptional mood in the interior.
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Torino
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Torino
TORINO 42
stół rozsuwany extendable
table
szer. x wys. x gł. W x H x D
180/230/280 x 78 x 95 cm 180/230/280 x 78 x 95 cm

TORINO 10
witryna 2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

TORINO 11
witryna 2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

2 door display unit L
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 24
szafka RTV 2 drawer TV unit
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 37 x 42 cm 120 x 37 x 42 cm

2 door display unit R
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 25
szafka RTV 2 drawer TV unit
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 37 x 42 cm 180 x 37 x 42 cm

TORINO 12
witryna 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
98 x 204 x 42 cm

TORINO 32
kredens wiszący
3-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
180 x 49 x 42 cm

3 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
98 x 204 x 42 cm

TORINO 40
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 39 x 65 cm 120 x 39 x 65 cm

hanging wall
1 door display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
40 x 146 x 35 cm

TORINO 45
kredens 3-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 91 x 42 cm

3 door sideboard
(optional lighting p. 87)
WxHxD
180 x 91 x 42 cm

TORINO 46
kredens 3-drzwiowy
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
147 x 91 x 42 cm

TORINO 35
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
180 x 25 x 27 cm

HERMES
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

hanging wall shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
180 x 25 x 27 cm

TORINO 34
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
120 x 25 x 27 cm

hanging wall shelf
(lighting
in standard)
WxHxD
120 x 25 x 27 cm

MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

TORINO 39
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 48 x 90 cm 90 x 48 x 90 cm

ARCO
krzesło upholstered
upholstered
tapicerowane** chair**
chair**
szer. x wys. x gł. W x H x D
WxHxD
50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm 44 x 96 x 47 cm

hanging wall 3 door
sideboard
WxHxD
180 x 49 x 42 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

TORINO 31
witryna wisząca
1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
40 x 146 x 35 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

3 door, 3 drawer
sideboard
WxHxD
147 x 91 x 42 cm
VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

TORINO 15
witryna 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
98 x 148 x 42 cm

3 door display unit
(optional lighting p. 87)
WxHxD
98 x 148 x 42 cm

TORINO 16*
kredens
3-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
98 x 148 x 42 cm

3 door
sideboard
WxHxD
98 x 148 x 42 cm

TORINO 41*
stół rozsuwany
na kolumnie
szer. x wys. x gł.
180/230 x 77 x 95 cm

extendable
table
WxHxD
180/230 x 77 x 95 cm

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Kolorystyka:
Front / Korpus: dąb złocisty

Colours:
Front / Body: golden oak

Wykonanie:
Front: lite drewno dębowe olejowane z elementami metalowymi, uchwyty metalowe
Korpus: płyta meblowa dwustronnie fornirowana, olejowana

Made from:
Front: solid oak wood, oiled, with metal elements, with metal handles
Body: veneered double sided furniture board, oiled.

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
34, 35, 39, 40, 41, 42, Merkury i Hermes

The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:
34, 35, 39, 40, 41, 42, Merkury i Hermes

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie

Oiled furniture. We recommend regular care.
*While stock lasts

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

*

Dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / While stock lasts

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86
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upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Vievien
Łączy klasyczną kolorystykę litego dębu barwionego
na koniak z nowoczesnym laminatem w czarnym
macie. Fuzja kontrastowych wykończeń idealnie
prezentuje się zarówno w salonie jak i jadalni.
Subtelne detale w kolorze aluminium podkreślają
wyjątkowy styl kolekcji. Elementy systemu VIEVIEN
pozwolą zaaranżować salon, jadalnię, sypialnię oraz
biuro. Jest to idealna propozycja dla zwolenników
prostej elegancji.
It combines the classic colour of solid oak coloured
in cognac with modern laminate in black mat. The
fusion of contrasting finishing elements is perfect
for both – a living room and a dining room. Subtle
details in aluminium emphasize the unique style of the
collection. The components of VIEVIEN line will allow
you to design a living room, dining room, bedroom and
office. It is the perfect choice for lovers of timeless
elegance.
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Vievien
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Vievien

VIEVIEN 30
witryna wisząca
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
116 x 106 x 34 cm

VIEVIEN 10
witryna 1-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 08*
szafa
1-drzwiowa L
szer. x wys. x gł.
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 15
witryna
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
104 x 140 x 40 cm

VIEVIEN 31*
komoda wisząca
3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 63 x 40 cm

VIEVIEN 11
VIEVIEN 12
VIEVIEN 13
1 door display witryna 1-drzwiowa P 1 door display
witryna 2-drzwiowa 2 door display
regał
unit L (optional
(oświetlenie unit R (optional
(oświetlenie unit (optional
1-drzwiowy
lighting p. 87)
opcjonalne str. 87) lighting p. 87)
opcjonalne str. 87) lighting p. 87)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm 58 x 192 x 40 cm
104 x 192 x 40 cm 104 x 192 x 40 cm

1 door
wardrobe L
WxHxD
58 x 192 x 40 cm

2 door display
unit (optional
lighting p. 87)
WxHxD
104 x 140 x 40 cm

VIEVIEN 09*
szafa
1-drzwiowa P
szer. x wys. x gł.
58 x 192 x 40 cm

1 door
wardrobe R
WxHxD
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 46*
komoda 5 drawer chest
z 5 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 101 x 40 cm 110 x 101 x 40 cm

VIEVIEN 21*
szafka RTV
hanging wall 3 door
z 2 klapami
sideboard
(optional
szer. x wys. x gł.
lighting p. 87)
128 x 40 x 50 cm
WxHxD
180 x 63 x 40 cm

2 flap door
TV unit
WxHxD
128 x 40 x 50 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

VIEVIEN 72
szafa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
110 x 192 x 59 cm

2 door
wardrobe
WxHxD
110 x 192 x 59 cm

VIEVIEN 49*
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
180 x 83 x 40 cm

3 door sideboard
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
180 x 83 x 40 cm

VIEVIEN 22
szafka RTV
z 2 klapami
i 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 40 x 50 cm

2 flap door,
2 drawer TV unit
WxHxD
180 x 40 x 50 cm

VIEVIEN 74*
szafka nocna
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
50 x 44 x 40 cm

VIEVIEN 14
1 door
regał bookcase
bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
WxHxD
58 x 192 x 40 cm 58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 73*
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
165 x 210 x 59 cm

3 door wardrobe
with mirror
WxHxD
165 x 210 x 59 cm

VIEVIEN 48
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 83 x 40 cm

2 drawer
bedside table
WxHxD
50 x 44 x 40 cm

2 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
180 x 83 x 40 cm

VIEVIEN 25
nadstawka
do szafki RTV L/P
szer. x wys. x gł.
145 x 57 x 38 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

TV unit
extension (L/R)
WxHxD
145 x 57 x 38 cm

VIEVIEN 76*
toaletka
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
110 x 76 x 40 cm

VIEVIEN 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
145 x 27 x 26 cm 145 x 27 x 26 cm

hanging wall 2 door
display unit
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
116 x 106 x 34 cm

2 drawer
dressing table
WxHxD
110 x 76 x 40 cm

VIEVIEN 41
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 48 x 70 cm 120 x 48 x 70 cm

VIEVIEN 80*
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
147 x 70 x 4 cm 147 x 70 x 4 cm

VIEVIEN 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/220 x 76 x 90 cm 160/220 x 76 x 90 cm

VIEVIEN 75*
VIEVIEN 16
łoże 160 (bez bed 160 (without
biurko 1-drzwiowe 1 door,
rusztu i materaca***) frame and mattress***)
z 4 szufladami 4 drawer desk
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
170 x 90 x 207 cm 170 x 90 x 207 cm
175 x 76 x 78 cm 175 x 76 x 78 cm
Do łóżka powinien być stosowany stelaż ramowy lub rolowany.
For this bed fits standard slat or slat on frame.

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

PAVO
upholstered
krzesło
chair**
tapicerowane**
WxHxD
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm 49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

VIEVIEN 111
krzesło
tapicerowane
ekoskóra - czerń*
szer. x wys. x gł.
48 x 101 x 41 cm

DORADO
upholstered
krzesło
armchair**
tapicerowane**
WxHxD
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm 49 x 100 x 50 cm

VIEVIEN 88*
lustro do toaletki mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
100 x 60 x 4 cm 100 x 60 x 4 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

upholstered
chair faux
leather - black*
WxHxD
48 x 101 x 41 cm

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

ARCO
MARCEL
upholstered
krzesło upholstered
krzesło upholstered
chair**
tapicerowane** chair**
tapicerowane** chair**
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
49 x 100 x 50 cm 50 x 91 x 54 cm 50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm 44 x 96 x 47 cm

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Kolorystyka:
Front: lity dąb barwiony na koniak + czarne szkło matowe
Korpus: czarny mat

Colours:
Front: solid oak painted cognac + black mat glass
Body: black mat

Wykonanie:
Front: lite drewno dębowe z elementami czarnymi matowymi (szkło), szkło hartowane - bezbarwne,
Korpus: zew/wew: płyta meblowa laminowana czarna

Made from:
Front: solid oak wood with black matt elements (glass), tempered colorless glass
Body: laminated black chipboard

Uchwyty: metalowe

Handle: metal

Stopka: tworzywowa, czarna

Foot: plastic, black

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 16, 25, 35, 40, 72, 73, 75, Merkury
Meble lakierowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie

The furniture is distributed in assembled form, except types: 16, 25, 35, 40, 72, 73, 75, Merkury
Oiled furniture. We recommend regular care.

*

Dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / While stock lasts

** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86
*** Dostępne ruszty strona 87 / Available frames on page 87

www.szynaka.pl
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Stoliki

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height
/ depth (length).

Wykonanie:
Blat: okleina natularna (fornir), lub hartowane szkło
Nogi: lite drewno dębowe, stelaż metalowy lub hatrowane szkło

Made from:
Front: natural veneer (fornir), solid wood
Legs: solid wood

Meble zmontowanę z wyjątkiem stolika Aquarius

The furniture is distributed in assembled form.

AQUARIUS
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 41 x 60 cm 110 x 41 x 60 cm

PEGAZ 01
stolik
okolicznościowy
szer. x wys. x gł.
45 x 40 x 45 cm
60 x 45 x 60 cm

PEGAZ 02
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 45 x 60 cm 110 x 45 x 60 cm

coffee table
WxHxD
45 x 40 x 45 cm
60 x 45 x 60 cm
dąb złoty biały mat
olejowany white matt
oiled gold oak

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

CERES
stolik okolicznościowy
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
110 x 41 x 60 cm

coffee table with
2 drawers
WxHxD
110 x 41 x 60 cm

METIS
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 45 x 90 cm 90 x 45 x 90 cm

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

dąb złoty olejowany
oiled gold oak

szkło hartowane
oiled gold oak

www.szynaka.pl
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Stoły Polaris

POLARIS 01
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
200/250/300/350/400
/450/500 x 78 x 95 cm

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Wykonanie:
Blat: okleina natularna (fornir)
Nogi: lite drewno dębowe

Made from:
Front: natural veneer (fornir)
Legs: solid oak wood

Stoły do samodzielnego montażu

The furniture is distributed in assembled form.

POLARIS 03
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 /185 / 230 x 78 x 95 cm 140 /185 / 230 x 78 x 95 cm

extendable table
WxHxD
200/250/300/350/
400/450/500 x 78 x 95 cm

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

POLARIS 02
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
120/165/210 x 78 x 85 cm 120/165/210 x 78 x 85 cm

POLARIS 04
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
90/140/190/240 x 78 x 90 cm 90/140/190/240 x 78 x 90 cm

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

dąb rustical olejowany, lakier UV
oiled rustical oak

Model zastrzeżony / Reserved model
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Stoły uniwersalne / Extendable Table

Stoły / Tables

dedykowane do systemów mebli z kolekcji prestigeline
/ dedicated to furniture systems from the collection prestigeline

Kolorystyka / Colours
dąb barwiony
na koniak lakierowany /
solid oak painted cognac

Kolorystyka / Colours

1

Merkury + krzesło Dorado

*dąb barwiony
na koniak lakierowany /
solid oak painted cognac

1

dąb antyczny lakierowany /
solid oak painted
antique oak

2

dąb czekoladowy lakierowany /

3

chocolate oak
LOCARNO 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/205/250 x 78 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 7

extendable table
WxHxD
160/205/250 x 78 x 90 cm
colours: 7

AVIGNON 39
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/210 x 78 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 8

extendable table
WxHxD
160/210 x 78 x 90 cm
colours: 8

dąb rustical olejowany /
oiled rustical oak

5
*dąb miedziany lakierowany /
lacquered copper oak

dąb rustical olejowany /
oiled rustical oak
dąb miodowy olejowany /
oiled honey oak

MOSAIC 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/220 x 78 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 6

extendable table
WxHxD
160/220 x 78 x 90 cm
colours: 6

AVIGNON 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
140/200 x 78 x 85 cm
dostępny w kolorze nr: 8

extendable table
WxHxD
140/200 x 78 x 85 cm
colours: 8

dąb złoty olejowany /
oiled golden oak

sosna karmel / biały mat

VELLE 39
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/210 x 77 x 95 cm
dostępny w kolorze nr: 6

extendable table
WxHxD
160/210 x 77 x 95 cm
colours: 6

TORINO 42
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
180/230/280 x 78 x 95 cm
dostępny w kolorze nr: 7

dąb miodowy olejowany /
oiled honey oak

dąb złocisty olejowany /
oiled golden oak

7

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm
dostępny w kolorach nr:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

8

extendable Table
WxHxD
180/230/280 x 78 x 95 cm
colours: 7

HERMES
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/205/250 x 78 x 90 cm
dostępny w kolorach nr:
2, 3, 4, 6, 7

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm
colours:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

extendable table
WxHxD
160/205/250 x 78 x 90 cm
colours:
2, 3, 4, 6, 7

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość
/ głębokość (długość).
extendable table
WxHxD
160/205/250 x 78 x 90 cm
colours: 5

MONTENEGRO 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/205/250 x 76 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 5

extendable table
WxHxD
160/205/250x 76 x 90 cm
colours: 5

Wykonanie:
Blat: oskrzynia okleina natularna (fornir) / lite drewno
Nogi: lite drewno
Meble do samodzielnego montażu.
Technical information:
All of the dimension are given in cm in order width / height
/ depth (length).
Made from:
Front: natural veneer (fornir), solid wood
Legs: solid wood

VIEVIEN 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/220 x 76 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 1

extendable table
WxHxD
160/220 x 76 x 90 cm
colours: 1

TORINO 41*
stół rozsuwany
na kolumnie
szer. x wys. x gł.
180/230 x 77 x 95 cm
dostępny w kolorze nr: 7

Kolekcja / Collection Prestigeline

extendable
table
WxHxD
180/230 x 77 x 95 cm
colours: 7

Model zastrzeżony / Reserved model

5

6

Hermes + krzesło Leo
VELVET 40
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/205/250 x 78 x 90 cm
dostępny w kolorze nr: 5

4

The furniture is distributed in assembled form.

* dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / while stock lasts
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6

7

Opis techniczny:

Wymiary podane w cm, w kolejności, szerokość/ wysokość / głębokość (długość).

Wykonanie:

Nogi: Lite drewno dębowe

Krzesłą są już zmontowane.

Oświetlenie i ruszty / Lighting and grids

Technical information

Krzesła / Chairs

All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Made from:

Legs massive solid oak wood

The furniture is distributed in assembled form.

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

DORADO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

MARCEL
krzesło
upholstered
armchair
tapicerowane
WxHxD
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm 50 x 91 x 54 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

ARCO
upholstered
krzesło
tapicerowane
chair
WxHxD
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm

Kolory stelaży /
Frame colour
dąb barwiony
na koniak lakierowany /
solid oak painted cognac

dąb antyczny lakierowany /
solid oak painted
antique oak

dąb czekoladowy lakierowany /

PAVO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

ALICE 101
upholstered
krzesło tapicerowane
chair
dostępne tylko
w tkaninie sawana 21
WxHxD
lub bahama 03
44 x 96 x 47 cm
biały
szer. x wys. x gł.
46 x 92 x 42 cm

Cayenne:

6 - taupe

Cayenne:

1118 - dark grey

Cayenne:

Cayenne

1111 - white

Cayenne

1112 - cream

Cayenne

1114 - black

19 - dark chocolate

dąb miedziany lakierowany /

Carabu HP

Carabu HP

dąb rustical olejowany /
oiled rustical oak

dąb miodowy olejowany /
oiled honey oak

dąb złocisty olejowany /
oiled golden oak

KARINA
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

ALICE 102
upholstered chair
fotel tapicerowany
with fabric sawana 21
dostępne tylko
or bahama 03
w tkaninie w tkaninie
white
sawana 21 lub bahama
03 biały
WxHxD
szer. x wys. x gł.
46 x 92 x 42 cm
57 x 92 x 42 cm

Tkaniny / Fabrics

chocolate oak

lacquered copper oak

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

108

Carabu HP
110

60

Oxford:

19 - metallic

3-L-BC-2-0100-01
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
2 x klips ledowy,
1 x transformator
Do modeli
Avignon 10, 11
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Torino 31
Porti 10, 11, 12, 15, 48
Montenegro 10, 11, 12, 26
Velle 15

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

3-L-BC-2-0400-02
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
2 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Avignon 10, 11
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Vievien 10, 11, 15, 30, 31, 49
Porti 10, 11, 12, 15, 48
Velle 15
Locarno 15

3-L-BC-3-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
3 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Torino 10, 11, 12
Velvet 10, 11, 12

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Avignon 10, 11
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Vievien 10, 11, 15, 30, 31, 49
Porti 10, 11, 12, 15, 48
Velle 15
Locarno 15

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting clip,
1 x transformer
for models
Avignon 10, 11
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Torino 31
Porti 10, 11, 12, 15, 48
Montenegro 10, 11, 12, 26
Velle 15

glass shelf lighting set
contains:
3 x lighting bar (400mm),
1 x transformer
for models
Torino 10, 11, 12
Velvet 10, 11, 12

3-L-BC-1-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
1 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Torino 15
Bellis 10, 11, 12, 15
Locarno 10, 11, 12, 46, 47

glass shelf lighting set
contains:
1 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Torino 15
Bellis 10, 11, 12, 15
Locarno 10, 11, 12, 46, 47

3-L-BC-4-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
4 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Avignon 12, 15
Vievien 12
Velle 10, 11, 12

glass shelf lighting set
contains:
4 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Avignon 12, 15
Vievien 12
Velle 10, 11, 12

upholstered armchair
with fabric sawana 21
or bahama 03
white
WxHxD
57 x 92 x 42 cm

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
1 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Velvet 10, 11, 12, 15
Porti 10, 11, 12,15
Bellis 10, 11, 12, 15
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48
Torino 10, 11, 12, 15, 31
Locarno 10, 11, 12, 15, 46, 47

proximity lighting system
contains:
1 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Velvet 10, 11, 12, 15
Porti 10, 11, 12,15
Bellis 10, 11, 12, 15
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48
Torino 10, 11, 12, 15, 31
Locarno 10, 11, 12, 15, 46, 47

2-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
2 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Velvet 48
Porti 48
Montenegro 47

proximity lighting
system contains:
2 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Velvet 48
Porti 48
Montenegro 47

2-L-BC-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
3 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Torino 45

R-140
ruszt do łóżka 140
szer. x dł
139 x 188 cm
R-160
ruszt do łóżka 160
szer. x dł
159 x 188 cm
R-180
ruszt do łóżka 180
szer. x dł
179 x 188 cm

Novel:

02 - beige

Novel:

09 - blue

Novel:

12 - grey

2-L-BC-1-0150-01
zestaw oświetleniowy
zbliżeniowy (świeci po
otwarciu drzwi)
1 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velvet 70, 72, 73
Porti 70
Princessa 17A

Proximity lighting
system (illuminates when
door is open)
1 x LED fitting,
1 x transformer)
for models
Velvet 70, 72, 73
Porti 70
Princessa 17A

2-L-BC-2-0150-01
zestaw oświetleniowy
zbliżeniowy (świeci po
otwarciu drzwi)
2 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velvet 72, 73, 74, 77
Madison 74

3-L-BN-1-0000-01
Proximity lighting
zestaw oświetleniowy
system (illuminates
półki szklanej
when door is open)
(1 x klips LED,
2 x LED fitting,
1 x transformator)
1 x transformer)
Do modeli
for models
Bellis 10, 11, 12
Velvet 72, 73, 74, 77
Montenegro 26
Madison 74
Locarno 10, 11, 12, 46, 47

Lighting system
of a glass shelf
(1 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Bellis 10, 11, 12
Montenegro 26
Locarno 10, 11, 12, 46, 47

Carabu HP
92

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Avignon 10, 11
Velle: 15
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Montenegro 10, 11, 12
Locarno 15

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Avignon 10, 11
Velle: 15
Mosaic 10, 11, 12, 15, 47
Montenegro 10, 11, 12
Locarno 15

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(3 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Montenegro 15, 48

Lighting system
of a glass shelf
(3 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Montenegro 15, 48

3-L-BN-4-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(4 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Avignon 12, 15
Velle: 10, 11, 12

Lighting system
of a glass shelf
(4 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Avignon 12, 15
Velle: 10, 11, 12

R-80
ruszt do łóżka 80
szer. x dł
79 x 188 cm
R-90
ruszt do łóżka 90
szer. x dł
89 x 188 cm
R-120
ruszt do łóżka 120
szer. x dł
119 x 188 cm

www.szynaka.pl

proximity lighting
systemcontains:
3 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Torino 45

140 cm bed’s frame
WxH
139 x 188 cm
160 cm bed’s frame
WxH
159 x 188 cm
180 cm bed’s frame
WxH
179 x 188 cm

80 cm bed’s frame
WxH
79 x 188 cm
90 cm bed’s frame
WxH
89 x 188 cm
120 cm bed’s frame
WxH
119 x 188 cm
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Bellis*
Każdy dom jest jedyny w swoim rodzaju, podobnie
jak niepowtarzalny jest każdy centymetr drewna,
z którego wykonane zostały meble z kolekcji Bellis.
Te wyjątkowe projekty łączą w sobie piękno natury
z elegancją i współczesnymi trendami w dziedzinie
designu. Czarne detale podkreślają subtelny urok drewna
i dodają bryłom unikalnego charakteru. Marzysz o tym,
żeby Twój dom był oazą spokoju sprzyjającą relaksowi
w samotności lub gronie najbliższych? Opcjonalne
oświetlenie pozwoli wprowadzić do każdego wnętrza
strumień pozytywnej energii. Bo szczęście zaczyna się
w Twoim domu.
Each house is unique, just like every centimetre
of the wood Bellis furniture is made from. These
unique designs combine the beauty of nature with
elegance and contemporary design trends. The black
details highlight the subtle charm of wood and add
a unique character to the solids. Are you dreaming of
making your home an oasis of tranquillity that fosters
relaxation, whether you are alone or with your friends
and family? The optional lighting will allow you to
inject a positive energy into each interior. Because
happiness begins in your home.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Bellis

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Bellis

BELLIS 10 L*
witryna 1-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
62 x 199 x 42 cm

BELLIS 46*
komoda 1-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 85 x 42 cm

BELLIS 15*
witryna 2-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
92 x 144 x 42 cm

1 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
62 x 199 x 42 cm

1 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
180 x 85 x 42 cm

2 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
92 x 144 x 42 cm

BELLIS 11 P*
witryna 1-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
62 x 199 x 42 cm

1 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
62 x 199 x 42 cm

BELLIS 47*
komoda 3-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
150 x 85 x 42 cm

3 door sideboard
with 1 drawer
WxHxD
150 x 85 x 42 cm

BELLIS 24*
szafka RTV 1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
132 x 47 x 42 cm

1 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
132 x 47 x 42 cm

BELLIS 12*
witryna 2-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
92 x 199 x 42 cm

2 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 87)
WxHxD
92 x 199 x 42 cm

BELLIS 25*
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
180 x 47 x 42 cm

2 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
180 x 47 x 42 cm

BELLIS 41*
stolik coffe table
okolicznościowy
(na kolumnie)
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 50 x 60 cm 110 x 50 x 60 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany**
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

upholstered
armchair**
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair**
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

Wykonanie:
Front: drewno lite szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne, uchwyty metalowe
Body: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir); wew.: płyta meblowa
w dekorze drewnopodobnym i laminowana, czarny lakobel
Kolorystyka (front / korpus): dąb miedziany lakierowany z elem. czarnymi: 1. matowymi (ramka
aluminiowa) i 2. w połysku (czarne szkło/ czarny lakobel)
Stopka: tworzywowa, czarna
Meble w postaci zmontowanej z wyjątkiem typów: 34,35,41 oraz stołów: Hermes i Merkury
Made from:
BELLIS 34*
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
132 x 28 x 23 cm 132 x 28 x 23 cm

BELLIS 35*
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 28 x 23 cm 180 x 28 x 23 cm

HERMES
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw) extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/215 x 77 x 85 cm 140/215 x 77 x 85 cm

Front: brushed solid wood, tempered glass - colorless, metal handles
MARCEL
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair**
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane**
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair**
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Body: furniture board covered with natural oak veneer; int.: furniture board in woodgrain deco
& laminated, black lacobel
Colours (front / body): lacquered copper oak with black elements: 1. matte (aluminium frame)
& 2. in gloss (black glass/ black lacobel)
Foot: plastic, black
The furniture is distributed in assembled form, except types: 34, 35, 41, Hermes, Merkury

Kolekcja / Collection Prestigeline
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* Dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / While stock lasts
** Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 86/ Available fabrics colours on page 86

www.szynaka.pl

92 | 93

Princessa*
Pierwszy system stworzony z myślą o najmłodszych
użytkownikach. Niezwykle praktyczny i urokliwy.
System prezentowany w dwóch wybarwieniach, bieli
oraz bieli połączonej z brzozą barwioną na koniak,
znajdą zastosowanie w każdej kolorystyce wnętrza.
Niepowtarzalnego stylu nadają charakterystyczne
cokoły, wieńce górne oraz drewniane uchwyty.
The first system designed for the youngest users.
Extremely practical and charming. It is offered in two
shades, white and white combined with birch in the
shade of cognac, to fit any colour of the interior. The
exceptional pedestals, top panels and wooden handles
make the style of the line unique.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Princessa*

PRINCESSA 11*
łóżko 120
(bez materaca i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
126 x 85 x 206 cm

PRINCESSA 01/A*
regał
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
63 x 206 x 46 cm

2 drawer
bookcase
WxHxD
63 x 206 x 46 cm

PRINCESSA 02/A*
regał
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
106 x 206 x 46 cm

4 drawer
bookcase
WxHxD
106 x 206 x 46 cm

PRINCESSA 03/A*
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
z 1 szufladą
(z bieliźniarką,
oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
106 x 206 x 62 cm

cot bed 120 (without
frame and matress**)
WxHxD
126 x 85 x 206 cm

2 door, 1 drawer
wardrobe
(with laundry unit,
optional
lighting p. 87)
WxHxD
106 x 206 x 62 cm
PRINCESSA 06*
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 15 x 20 cm 98 x 15 x 20 cm

PRINCESSA 17/A*
szafa ubraniowa
3-drzwiowa
z 2 szufladami
(z bieliźniarką,
oświetlenie
opcjonalne str. 87)
szer. x wys. x gł.
146 x 206 x 62 cm

PRINCESSA 04/A*
biurko 1-drzwiowe
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
125 x 75 x 59 cm

3 door 2 drawer
wardrobe (with
laundry unit,
optional
lighting p. 87)

PRINCESSA 07/A*
komoda
z 5 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 102 x 43 cm

5 drawer
sideboard
WxHxD
100 x 102 x 43 cm

PRINCESSA 08*
przewijak
do komody
typu 07
szer. x wys. x gł.
90 x 11 x 74 cm

PRINCESSA 12*
szuflada pod łóżko
(do typu 09, 10)
szer. x wys. x gł.
138 x 16 x 70 cm

under bed drawer
(for types 09, 10)
WxHxD
138 x 16 x 70 cm

PRINCESSA 15*
szuflada pod łóżko
(do typu 09, 11)
szer. x wys. x gł.
138 x 16 x 50 cm

under bed drawer
(for types 09, 11)
WxHxD
138 x 16 x 50 cm

Opis techniczny:
Wymiary podane w cm, w kolejności
szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Technical information:
All of the dimension are given in cm in order
width / height / depth (length).

Kolorystyka:
Front: brzoza barwiona na biały + brzoza barwiona na koniak
Korpus: brzoza barwiona na biały + brzoza barwiona na koniak

Colours:
Front: birch painted white + birch painted cognac
Body: birch painted white + birch painted cognac

Wykonanie:
Front: lite drewno
Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie brzozowej (fornir);
wew.: płyta meblowa w dekorze białym

Made from:
Front: solid wood
Body: outside: chipboard covered natural birch veneer,
inside: chipboard covered white decor

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17A

The furniture is distributed in assembled form,
except types: 06 , 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17A

* Dostępny do wyczerpania stanu magazynowego / While stock lasts
** Dostępne ruszty strona 87 / Available frames on page 87

baby changer
for model no. 07
WxHxD
90 x 11 x 74 cm

WxHxD
146 x 206 x 62 cm

1 drawer
1 door desk
WxHxD
125 x 75 x 59 cm

PRINCESSA 14*
barierka ochronna bed guard rail
do łóżka
szer. x wys. x gł. W x H x D
106 x 29 x 6 cm 106 x 29 x 6 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

PRINCESSA 05/A*
nadstawka do
biurka z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
129 x 131 x 35 cm

PRINCESSA 13/A*
szafka nocna
1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
57 x 60 x 43 cm

1 drawer desk
extension
WxHxD
129 x 131 x 35 cm

1 door 1 drawer
bedside unit
WxHxD
57 x 60 x 43 cm

PRINCESSA 09*
łóżeczko niemowlęce
(regulacja wysokości)
szer. x wys. x gł.
145 x 97 x 76 cm

PRINCESSA 10*
łóżko 90
(bez materaca i rusztu**)
szer. x wys. x gł.
96 x 85 x 206 cm

cot bed
(adjustable height)
WxHxD
145 x 97 x 76 cm

cot bed 90 (without
frame and matress**)
WxHxD
96 x 85 x 206 cm

Model zastrzeżony / Reserved model
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HISTORIA / HISTORY
Firma, która łączy pokolenia

Dobre, bo polskie

Przedsiębiorczość i kompetencje przywódcze płyną we
krwi członków rodziny Szynaka. Spółką zarządza już trzecie
pokolenie, a czwarte dorasta przygotowując się do kultywowania
biznesowego dziedzictwa. Rodzinna struktura organizacji firmy
jest ukłonem wstronę tradycji przy jednoczesnym promowaniu
nowoczesnych rozwiązań.

Szynaka Meble to spółka ze 100% polskim kapitałem. Firma
nieustannie tworzy kolejne miejsca pracy oraz przyczynia się do
wzrostu PKB, stając się tym samym jednym z wiodących filarów
polskiej gospodarki. Spółka buduje potencjał ekonomiczny kraju
i kreuje pozytywny wizerunek Polski na świecie.

A company that brings
together generations
The members of the Szynaka family have entrepreneurship and
leadership competence in their blood. At present, the company
is managed by the third generation, while the fourth one is
growing up, getting prepared to preserve the business heritage.
The family structure of the company organisation is a tribute
to tradition while promoting modern solutions.

Globalny zasięg
W ścisłej czołówce polskich producentów mebli niezmiennie od
wielu lat plasuje się firma Szynaka Meble. Spółka odnotowuje
roczny obrót na poziomie prawie miliarda złotych, z czego około
50% pochodzi z eksportu. Rocznie za granicę trafia kilkanaście
milionów mebli tej marki. Działania handlowe firmy prowadzone
są w ponad 50 krajach na świecie.

Global reach

For many years, Szynaka Meble has been one of the top Polish
furniture manufacturers. The annual turnover of the company
reaches the level of almost a billion zlotys, of which 50% is earned
from exports. Several million pieces of furniture of this brand are
sold abroad every year. The company conducts its commercial
activities in more than 50 countries around the world.

Zawsze blisko ludzi

Firma aktywnie włącza się w działania filantropijne, angażując
się w inicjatywy filantropijne nie tylko na szczeblu lokalnym,
ale również wojewódzkim i krajowym. Szynaka Meble wspiera
działalność wielu instytucji i organizacji, m.in. placówek
szkolno-wychowawczych, szpitali, domów dziecka, placówek
oświatowych, organizacji pozarządowe i wielu innych.

Always close to the people

The company is actively involved in various projects for the
benefit of the local community, including philanthropic activities
organized not only on the local level, but also those with
a provincial and national scope. Szynaka Meble supports the
activity of many institutions and organizations, e.g. schools and
educational institutions, hospitals, children’s homes, educational
establishments, nongovernmental organizations and many others.

Kolekcja / Collection Prestigeline
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Polish means good
Szynaka Meble is a company with 100% Polish capital. The
company continues to offer new jobs and contributes to higher
GDP, thus becoming one of the major pillars of the Polish
economy. The Company builds the economic potential of Poland
and creates a positive image of our country around the world.

Nowoczesne technologie

Na każdym etapie produkcji firma dokłada wszelkich starań, aby
proponowane wyroby spełniały najwyższe standardy. Każdy
zakład będący częścią Grupy Meblowej Szynaka, wyposażony jest
w nowoczesny park maszynowy, który jest odzwierciedleniem
najnowszych osiągnięć technologicznych, dzięki czemu proces
produkcyjny jest bardziej efektywny.

Modern technologies

At each production stage, the company makes every effort to
ensure that the products it offers meet the highest standards.
Each plant in the Szynaka Furniture Group is equipped with
modern machinery stock that reflects the latest technological
achievements, thus increasing the effectiveness of the production
process.

W trosce o środowisko
Grupa Meblowa Szynaka w ramach prowadzonej działalności
podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii
i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o środowisko
naturalne. Kupując meble sygnowane logo marki klienci mają
pośredni wpływ na zachowanie środowiska naturalnego
w pierwotnym stanie.

Environmental care
As a part of its activity, the Szynaka Furniture Group undertakes
a series of initiatives aiming at achieving harmony and balance
with the surroundings, while caring for the natural environment.
By buying furniture labelled with the brand’s logo, a client can
directly contribute to preserving the natural environment in its
original condition.

www.szynaka.pl
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Imperium meblarskie

Grupę Meblową Szynaka tworzy 6 nowoczesnych zakładów
produkcyjnych, Centrum Logistyczno-Wystawiennicze oraz
najnowsza inwestycja Centrum Konferencyjne - Pałac Mortęgi.
Ich łączna powierzchnia wynosi ponad 500 000 m², co odpowiada
wielkości 70 boisk piłkarskich.

Nagrody i wyróżnienia
Grupa Meblowa Szynaka została wyróżniona wieloma
prestiżowymi laurami, które są potwierdzeniem wysokiej pozycji
zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Nagrody
są nie tylko źródłem satysfakcji wszystkich pracowników, ale
jednocześnie czynnikiem mobilizującym do dalszej pracy na
rzecz rozwoju firmy.

Furniture empire

The Szynaka Furniture Group consists of 6 modern manufacturing
plants, the Logistics and Exhibition Centre and the newest
investment a Conference Centre - the Mortęgi Palace. The total
area covers more than 500 000 m², which corresponds to 70
football pitches.

Dynamiczny rozwój

Każdy z zakładów należących do grupy specjalizuje się w ściśle
określonym profilu produkcji, co ma pozytywne odzwierciedlenie w jakości wyrobów. Wysoki stopień specjalizacji procesu produkowania mebli pozwala na nieustanny rozwój oraz
wdrażanie nowoczesnych technologii i wiodących rozwiązań
w zakresie informatyzacji.

Dynamic growth

Each of the plants in the group has a strictly defined production
profile, which has a positive effect on the quality of its products.
The highly specialization level of the furniture manufacturing
process facilitates continuous growth as well as the use of
modern technologies and leading IT solutions.

Stworzone z pasji

W rodzinie Szynaka pasja do tworzenia mebli dziedziczona jest z
pokolenia na pokolenie. Misją firmy niezmiennie od wielu lat jest
zachęcanie do kreowania pięknego świata wokół siebie. Ogromne
zaangażowanie i konsekwentne dążenie do inspirowania
społeczności na całym świecie, sprawia, że meble sygnowane
logo tej marki są fuzją niebanalnego designu, najwyższej jakości
i nieprzeciętności.

Made with passion

In the Szynaka family, the passion to create furniture is
handed down from generation to generation. The mission of
the company, unchanged for many years, is to encourage the
creation of a beautiful world around oneself. Because of the
intense involvement and consistent aspirations of the company
for inspiring the populations all over the world, the furniture
branded with its logo offers a fusion of remarkable design, the
highest quality and uniqueness.

Awards and prizes
The Szynaka Furniture Group has been rewarded with many
prestigious awards, which confirm its high position both in the
domestic and the international market. The awards are not only
a source of satisfaction for all employees, but also
a factor motivating the future growth of the company.

Linia mebli trendline

Kolekcja zaprojektowana dla tych, którzy cenią sobie komfort i
funkcjonalność. Nowoczesne wzornictwo, oryginalna kolorystyka,
subtelnie wkomponowane elementy oświetlenia oraz detale
podkreślają niepowtarzalny charakter mebli. Zapraszamy do
zapoznia się z kolekcją TRENDLINE.

Trendline collection
This collection is designed for people who appreciate
conveniences and functionality. Modern design, unique colouring
and subtle compose lighting elements accent inimitable character
of furniture. We introduce our TRENDLINE collection.

Kuchnie na miarę potrzeb
WFM KUCHNIE to marka, która cieszy się zaufaniem klientów od
ponad 70 lat. Najwyższa jakość mebli, niepowtarzalny design oraz
precyzja wykonania sprawia, że Wolsztyńskie kuchnie zdobywają
uzna nie użytkowników na całym świecie. Indywidualne podejście
do oczekiwań oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć
technologicznych jest znakiem rozpoznawczym tej marki.

Kitchen made to satisfy every
need

WFM KUCHNIE is a brand that has been enjoying client trust
for more than 70 years now. The highest quality of furniture,
its unique design and manufacturing precision have made
Wolsztyn kitchen sets popular with users all over the world.
An individual approach to expectations and the application of
the latest achievement in technology are characteristic features
of this brand.

www.szynaka.pl
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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.
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