metalowy uchwyty podkreślają naturalne piękno drewna
metal handle
przeszklone elementy dodają meblom elegancji
the natural beauty of wood
różnorodność dostępnych brył pozwala na stworzenie
wielu ciekawych aranżacji
variety of shapes available

LOCARNO
PRESTIGELINE

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.

www.szynaka.pl

LOCARNO 10
witryna 1-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne)
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

LOCARNO 11
witryna 1-drzwiowa P
1 door display
(oświetlenie
unit (optional
opcjonalne)
lighting)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
68 x 200 x 43 cm
68 x 200 x 43 cm

bookcase
(lighting
in standard)
WxHxD
98 x 200 x 39 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 46
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.
178 x 93 x 43 cm

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

1 door display unit
(optional
lighting)
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)
szer. x wys. x gł.
98 x 200 x 43 cm

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

1-door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
155 x 42 x 43 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 47
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)
wisząca
szer. x wys. x gł.
178 x 52/54 x 43 cm

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

LOCARNO 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne)
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

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

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

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

2-doors sideboard
with 4 drawers
WxHxD
155 x 93 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

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

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

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

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

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

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

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
1 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Locarno 10, 11, 12, 15, 46, 47

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

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

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

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

proximity lighting system
contains:
1 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Locarno 10, 11, 12, 15, 46, 47

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

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(1 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Locarno 10, 11, 12, 46, 47

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

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

3-L-BC-2-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
2 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Locarno 15

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting bar (400mm),
1 x transformer
for models
Locarno 15

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Locarno 15

lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Locarno 15

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: lity dąb / solid oak wood
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

Szynaka-Meble Sp. z o.o. | 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20 | e-mail: info@szynaka.pl

Meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: 35, 40
Furniture from this collection is sold already assembled except for: 35, 40

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 ograniczenie wynikające z techniki druku. Zaleca się
montaż mebli zgodnie z instrukcją obsługi. Ulotka nie stanowi oferty handlowej.

www.szynaka.pl

The manufacturer reserves the right to make changes to design, colours, features, and
dimensions. Reproduced colours may differ from the actual colours of the furniture that
we offer, due to printing technique limitations. It is recommended to follow the assembly
instructions. This leaflet is not a commercial offer.

