jasna kolorystyka mebli pozwoli optycznie powiększyć
przestrzeń
bright colours of the furniture will visually enlarge
the space
przeszklone fronty stanowią doskonałą przestrzeń
ekspozycyjną
glass fronts are an excellent exhibition space
eleganckie uchwyty podkreślają niepowtarzalny
charakter projektów
elegant handles emphasise a unique character
of the projects

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

The Country collection is furniture that evokes emotions. Its unique
form, precise workmanship and refined details will make an arrangement
that reflects your individual expectations. Harmonious range of colours
and unusual details underline the individual style of each shape. The
Country furniture will create an extraordinary living room, where
everyday life becomes a pleasure, and a cosy dining area is a place of
many unforgettable meetings. Make your thoughts connect you with
your house.

www.szynaka.pl

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

L/R
2 door display unit
optional lighting
WxHxD
79 x 204 x 45 cm

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

L/R
1 door display unit
with 2 drawer
optional lighting
WxHxD
79 x 137 x 45 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COUNTRY 40
stół rozsuwany
coffee table
(blat z laminatu)
(table top made
of laminate)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
110 x 45 x 60 cm 140/177/214 x 76 x 90 cm

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

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

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

2 door sideboard
with 2 drawers
optional lighting
WxHxD
163 x 113 x 45 cm

COUNTRY 80
extendable table lustro wiszące
(table top made szer. x wys. x gł.
144 x 80 x 5 cm
of laminate)
WxHxD
140/177/214 x 76 x 90 cm

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

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

1 door display unit
with 3 drawers
optional lighting
WxHxD
116 x 137 x 45 cm

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

hanging mirror
WxHxD
144 x 80 x 5 cm

COUNTRY 35
półka wisząca hanging
wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
141 x 23 x 22 cm 141 x 23 x 22 cm

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

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

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

kolorystyka / colours:
dąb stirling i sosna andersen
stirling oak & andersen pine

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: MDF opłaszczowany folią PVC w strukturze 3D, płyta meblowa
oklejona dekorem drewnopodobnym (finish), szkło hartowane - bezbarwne /
MDF laminated with PVC foil with structure 3D, furniture board with
a woodgrain deco (finish), tempered glass - colorless,
korpus / body: płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym (finish)
/ furniture board with a woodgrain deco (finish),
uchwyt / handle: metalowy czarny / metal black

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

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly

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.

