połączenie jasnej kolorystyki dębu camargue z czarnymi akcentami
combination of light-coloured Camargue oak with black accents
metalowe uchwyty dodają projektom elegancji
metal handles give the designs elegance
różnorodność dostępnych brył stwarza wiele możliwości aranżacji
a variety of available forms creates many arrangement possibilities

KAMA
TRENDLINE

Jest takie miejsce, w którym dzieją się wszystkie ważne rzeczy dla
Twojej rodziny gdzie odpoczywasz, śmiejesz się i spotykasz z przyjaciółmi. Miejsce, do którego wracasz z radością i gdzie zawsze możesz być sobą. Inspirując się pozytywnymi emocjami, które łączą Cię
z domem zaprojektowaliśmy kolekcję Kama, która łączy nowoczesne
wzornictwo i najwyższą jakość wykonania ze starannością o każdy
szczegół. Jasna kolorystyka dębu camargue stwarza wiele możliwości aranżacji, a czarne detale wydobywają unikalny urok każdego
projektu. Dzięki temu za sprawą mebli Kama stworzysz wnętrze zdecydowanie w Twoim stylu.
There is a place where all important things for your family happen.
A place in which you rest, laugh and meet friends. A place you love
to come back to and where you always can be yourself. Inspired by
positive emotions linking you to your home, we have developed the
Kama range which combines a modern design with the utmost attention to every detail. Bright Camargue Oak colours give plenty possibilities to arrange space, and black parts bring out the unique charm
of each design. With the Kama range you can create an interior that
fits your style.
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L/R
1 door display unit
(optional lighting)
WxHxD
67 x 199 x 40 cm

KAMA 10 L/P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.
67 x 199 x 40 cm

KAMA 25
szafka RTV 1-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
171 x 56 x 40 cm

KAMA 15
witryna 2-drzwiowa
2 door display unit
(optional lighting) (oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
119 x 148 x 40 cm
97 x 199 x 40 cm

KAMA 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.
97 x 199 x 40 cm

KAMA 24
szafka RTV
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
119 x 44 x 40 cm

1 door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
171 x 56 x 40 cm

2 door TV unit
with 2 drawers
WxHxD
119 x 44 x 40 cm

2 door display unit
(optional lighting)
WxHxD
119 x 148 x 40 cm

KAMA 47
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.
170 x 86 x 40 cm

3 door sideboard
(optional lighting)
WxHxD
170 x 86 x 40 cm

KAMA 70
szafa 2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
97 x 199 x 60 cm

2-door wardrobe
WxHxD
97 x 199 x 60 cm

KAMA 34
półka wisząca
szer. x wys. x gł.
119 x 23 x 23 cm

hanging wall shelf
WxHxD
119 x 23 x 23 cm

KAMA 35
półka wisząca
szer. x wys. x gł.
144 x 23 x 23 cm

hanging wall shelf
WxHxD
144 x 23 x 23 cm
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KAMA 45
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
151 x 86 x 40 cm

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(1 x oczko LED,
1 x transformator)
do modeli:
Kama 10, 12, 15

2 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
151 x 86 x 40 cm

proximity lighting
system
(1 x LED eye,
1 x transformer)
for models:
Kama 10, 12, 15

KAMA 40
stół rozsuwany
(blat szklany, połysk)
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm

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

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

KAMA 41
extendable table
stolik okolicznościowy
(blat szklany, połysk)
(table top HG)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
136/173/210 x 76 x 90 cm 110 x 46 x 60 cm

proximity lighting
system
(2 x LED eye,
1 x transformer)
for models: Kama 15

capacitive
switch for all the versions
with LED lighting

wykonanie:
kolorystyka: dąb camargue z elementami czarny mat
front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym, ściana tylna widoczna
w elementach 10, 12, 15, 34, 35 i 47 tłoczona z widoczną strukturą 3D - ryflowaniem
korpus: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
uchwyt: metalowy czarny mat
stopka: tworzywowa czarna okrągła
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie
*dostępny do wyczerpania stanu magazynowego
version:
colours: camargue Oak with black mat elements
front: wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern, rear wall visible
in elements 10, 12, 15, 34, 35 and 47, pressed with visible 3D texture
body: wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern
handle: metal black mat
foot: plastic, round, black
the furniture of the system is distributed in packages for DIY assembly
the lighting is optional and sold separately
*while stock lasts
Ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu zachowania odpowiedniej sztywności
konstrukcji, meble wymagają trwałego przymocowania do ścian.
Due to safety reasons and in order to maintain proper rigidity of the structure,
furniture require permanent attachment to the walls.
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2-L-BC-3-0000-01*
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
(3 x oczko LED,
1 x transformator)
do modeli: Kama 47

coffee table
(table top HG)
WxHxD
110 x 46 x 60 cm

KAMA 101
proximity lighting
krzesło tapicerowane
system
w tkaninie typu ecoskóra
(3 x LED eye,
cayenne 1114 black
1 x transformer)
dąb camargue
for models: Kama 47
szer. x wys. x gł.
47 x 47-100 x 41 cm
3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED, 1 x transformator)
do modeli Kama 10, 12, 15

upholstered chair
with faux leather
- cayenne 1114 black
oak camargue
WxHxD
47 x 47-100 x 41 cm

lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip, 1 x transformer)
for models Kama 10, 12, 15

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.

