metalowe uchwyty w kolorze postarzanego srebra
metal handles in the colour of antiqued silver
podświetlane ozdobne motywy kory drewna
illuminated decorative wood bark motive
rustykalna kolorystyka
functionality

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

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

www.szynaka.pl

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

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

L/R
1 door display unit
standard lighting
WxHxD
67 x 194 x 40 cm

BELVEDER 45
komoda 3-drzwiowa
oświetlenie w standardzie
szer. x wys. x gł.
158 x 85 x 40 cm

BELVEDER 41
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 49 x 60 cm 120 x 49 x 60 cm

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

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

kolorystyka / colours:
dąb stirling z elementem ozdobnym kory / stirling oak with a bark decorative
element

BELVEDER 46
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
oświetlenie w standardzie
szer. x wys. x gł.
178 x 85 x 40 cm

3 door sideboard
standard lighting
WxHxD
158 x 85 x 40 cm

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(1 x oczko LED,
1 x transformator)
do modeli
Belveder: 10, 15

2 door display unit
standard lighting
WxHxD
102 x 141 x 40 cm

BELVEDER 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 /175/210 x 77 x 85 cm 140/175/210 x 77 x 85 cm

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

BELVEDER 25
szafka RTV 3-drzwiowa 3-door TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
158 x 47 x 40 cm 158 x 47 x 40 cm

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

BELVEDER 15
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie w standardzie
szer. x wys. x gł.
102 x 141 x 40 cm

2 door display unit
standard lighting
WxHxD
102 x 194 x 40 cm

proximity lighting
system (1 x LED eye,
1 x transformer)
for models
Belveder: 10, 15

2 door sideboard
with 3 drawer
standard lighting
WxHxD
178 x 85 x 40 cm

2-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(2 x oczko, oprawa metalowa, 1 x transformator,
światło ciepłe białe LED)
do modeli:
Belveder 12

lighting system
mounted to the top
of the furniture (2 x
eyelet, metal fitting,
1 x transformer, warm
white LED light)
for Belveder 12

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC w dekorze
drewnopodobnym / MDF furniture board wrapped in PVC foil with a woodlike decorative pattern
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym. Płyta
meblowa laminowana - blat stołu i stolika / wrapped furniture board with
a wood-like decorative pattern. Laminated furniture board – (coffee) table top
uchwyt / handle: metalowy w kolorze starego srebra / metal in the colour
of aged silver
stopka / foot: ślizgacz meblowy / furniture slider
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly
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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.

