uniwersalna kolorystyka
universal colour palette
pojemne szuflady
spacious drawers
nowoczesny design
modern design

LUCCA
TRENDLINE

Nowoczesne, minimalistyczne meble w uniwersalnym białym kolorze,
dzięki którym zaaranżujesz kilka pomieszczeń. Doskonale pasują do
przedpokoju, salonu i jadalni – to Ty decydujesz gdzie powinny się znaleźć.
Funkcjonalne szuflady pozwolą utrzymać porządek, a jasna kolorystyka
rozświetli wnętrze, które wystarczy uzupełnić ulubionymi dodatkami.

Modern minimalist furniture in universal white to arrange in several
rooms. It perfectly matches the anteroom, living room and dining
room – you decide where to move it. The functional drawers will allow
you to keep the room clean, whereas the bright colours will illuminate
the interior. All that is left is to decorate the room with your favourite
accessories.

www.szynaka.pl

LUCCA 01
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 04
szafka RTV 2-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 43 x 38 cm

LUCCA 07
komoda 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
62 x 102 x 38 cm

3-door dresser
with 3 drawers
WxHxD
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 02
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 05
szafka RTV 3-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
165 x 62 x 38 cm

2-door TV cabinet
with 2 drawers
WxHxD
150 x 43 x 38 cm

2-door dresser
with a drawer
WxHxD
62 x 102 x 38 cm

2-door dresser
with 4 drawers
WxHxD
150 x 82 x 38 cm

LUCCA 08
szafa 2-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
60 x 199 x 38 cm

2-door wardrobe
with a mirror
WxHxD
60 x 199 x 38 cm

kolorystyka / colours:
biały mat / matte white

LUCCA 03
komoda 3-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
200 x 82 x 38 cm

3-door TV cabinet
with 2 drawers
WxHxD
165 x 62 x 38 cm

LUCCA 09
panel z wieszakami panel with hangers
szer. x wys. x gł. W x H x D
62 x 37 x 30 cm 62 x 37 x 30 cm

3-door dresser
with 4 drawers
WxHxD
200 x 82 x 38 cm

LUCCA 06
komoda 3-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 103 x 38 cm

LUCCA 10
pufa w tkaninie typu
savana 96
szer. x wys. x gł.
52 x 40 x 32 cm

3-door dresser
with 2 drawers
WxHxD
100 x 103 x 38 cm

pouffe upholstered
with savana 96 fabric
WxHxD
52 x 40 x 32 cm

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa MDF oklejona folią PVC mat / MDF furniture
board wrapped in matte PVC foil
korpus / body: płyta meblowa foliowana / furniture board wrapped in foil
uchwyt / handle: brak – podchwyt / none – bottom grip
stopka / foot: ślizgacz meblowy / furniture glider
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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.
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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.

