zestawienie bieli z kolorystyką w kolorze orzecha san diego
a combination of white and san diego walnut colour
uchwyty wkomponowane w strukturę frontów
handles integrated into the structure of fronts
nowoczesna stylistyka
modern design

BELFORT
TRENDLINE

Wprowadź do swojego codziennego życia zastrzyk energetycznej
bieli. Meble z kolekcji Belfort łączą w sobie nowoczesny design
z ponadczasową funkcjonalnością. Delikatne detale w kolorze Orzecha
San Diego doskonale podkreślają urok każdej bryły. Uchwyty subtelnie
wkomponowane w strukturę frontów dodają kolekcji lekkości. Belfort to
meble, które pozwolą zaaranżować elegancką jadalnię i nowoczesny pokój
dzienny. Za ich sprawą każda chwila spędzona w zaciszu domu zyska
niebagatelną oprawę.
Introduce white energy boost into your everyday life. Belfort furniture
combines modern design with timeless functionality. Delicate san
diego walnut-coloured details perfectly accentuate the beauty of each
shape. Gently integrated handles add lightness to the collection. Belfort
furniture will help arrange an elegant dining area and a modern living
room. Thanks to them, every moment spent in the comfort of your
home will gain a great value.

www.szynaka.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 door wardrobe
optional lighting
WxHxD
95 x 198 x 60 cm

BELFORT 41
stolik okolicznościowy coffe table
blat z laminatu table top made
of laminate
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 46 x 60 cm 90 x 46 x 60 cm

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

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

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

kolorystyka / colours:
front / korpus: Orzech San Diego z elementami biały połysk i biały matowy
front / body: San Diego butternut with elements of gloss and matte white
wykonanie / made from:
front / front: MDF opłaszczowany folią PVC w połysku, płyta meblowa
oklejona dekorem drewnopodobnym (finish), szkło hartowane - bezbarwne /
MDF laminated with PVC foil in gloss, furniture board covered with deco
particleboard (finish), tempered glass - colorless
korpus / body: płyta meblowa oklejona dekorem uni (finish) / blat stolika
laminowany / furniture plate decorated with uni decors (finish)
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly.
stopka / foot: tworzywowa czarna okrągła / plastic, round, black
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2-L-BC-1-0150-01 zestaw
oświetleniowy zbliżeniowy
(świeci po otwarciu drzwi)
1 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Belfort: 70

Proximity lighting
system (illuminates when door is open)
1 x LED fitting,
1 x transformer)
for models
Belfort: 70

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

Szynaka-Meble Sp. z o.o. | 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20 | e-mail: info@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 ograniczenie wynikające z techniki druku. Zaleca się
montaż mebli zgodnie z instrukcją obsługi. Ulotka nie stanowi oferty handlowej.
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.

