subtelna gama kolorystyczna dębu artisan pozwoli
zaaranżować miejsce sprzyjające błogiemu relaksowi
the subtle Artisanal Oak colour scheme lets you arrange
a space that will take you to a state of blissful relaxation
funkcjonalnie zaprojektowane bryły sprawią,
że w sypialni zapanuje ład i harmonia
the functional design of the furniture means
that harmony and order will rule in your bedroom
nowoczesna stylistyka mebli podkreśli
designerski charakter wnętrza

MEDIOLAN

TRENDLINE

the modern style of the furniture highlights
the designer chic of the interior

Sny bywają różne – krótkie, długie, radosne, a czasem niepokojące. Chcemy,
żebyś każdej nocy spał spokojnie, dlatego stworzyliśmy kolekcję Mediolan,
która sprawi, że senne podróże będą pełne samych pozytywnych emocji. Za
sprawą harmonijnego połączenia kolorów, funkcjonalności dostępnych brył i
nowoczesnej linii stylistycznej uda Ci się zaaranżować komfortowe miejsce odpoczynku. Wygodne łóżko sprawi, że każdego ranka będziesz budził się pełen
energii, a pojemna szafa i praktyczna komoda zapewnią dużo miejsca do przechowywania, dzięki czemu w Twoim wnętrzu zapanuje nienagnany porządek.
Kolekcja Mediolan to meble do sypialni zaprojektowane z myślą, o krótkich
drzemkach i długich kolorowych podróżach sennych, żebyś mógł odpoczywać
tak jak lubisz.
Dreams come in different shapes and sizes – short, long, pleasant, and sometimes even disturbing. We want you to sleep soundly every night, which is why
we’ve created the Mediolan Collection, furniture that will fill your dreams with
positive feelings. The harmonious combination of colours, the functionality of
models available, and the modern styling will allow you to arrange a soothing
resting place. A comfortable bed means that every morning you’ll wake up full
of energy, and the spacious wardrobe and practical chest of drawers will provide you with plenty of storage space to help you keep your bedroom impeccably tidy. The Mediolan Collection means furniture designed for short naps
and long winter sleeps so that you can rest the way you like.
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MEDIOLAN 01
szafa przesuwna
z panelem okalającym
w standardzie
szer. x wys. x gł.
280 x 231 x 660 cm

MEDIOLAN 04
komoda 2-drzwiowa
z 4-szufladami
szer. x wys. x gł.
145 x 90 x 38 cm

MEDIOLAN 07
półka
opcja do szafy MEDIOLAN 01
2 szt. / kpl
szer. x wys. x gł.
82,7 x 2,2 x 51,5 cm

MEDIOLAN 02
łóżko 160
z szafkami nocnymi /
tapicerka TANGO 1119
szer. x wys. x gł.
276 x 91 x 210 cm

sliding wardrobe
with an enclosing
panel as standard
WxHxD
280 x 231 x 660 cm

2-door dresser
with 4 drawers
WxHxD
145 x 90 x 38 cm

MEDIOLAN 05
kontenerek z 3 szufladami
opcja do szafy
MEDIOLAN 01
szer. x wys. x gł.
83 x 49 x 49 cm

optional little container
with 3 drawers for
model 01
WxHxD
83 x 49 x 49 cm

SAMODOMYK 01
optional shelf
system cichego domyku
(2 pcs./kit)
opcja do szafy MEDIOLAN 01
for model 01
2 szt. / kpl
WxHxD
szer. x wys. x gł.
82,7 x 2,2 x 51,5 cm
19 x 6 x 6 cm

wykonanie:
kolorystyka: dąb artisan / oxid / twist
front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym / uni
korpus: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym / uni
uchwyt: chrom połysk
stopka: ślizgacz meblowy
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu;
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie
version:
colours: artisan oak / oxid / twist
front: wrapped furniture board with wood-like decorative pattern / uni
body: wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern
handle: gloss chromium-plated
foot: furniture slider
the furniture of the system is distributed in packages for DIY assembly;
the lighting is optional and sold separately
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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bed 160
with bedside tables /
upholstery TANGO 1119
WxHxD
276 x 91 x 210 cm

silent closing system –
option for wardrobe 01
2 pcs.
WxHxD
19 x 6 x 6 cm

MEDIOLAN 03
lustro
szer. x wys. x gł.
94 x 55 x 1,8 cm

mirror
WxHxD
94 x 55 x 1,8 cm

MEDIOLAN 06
podzielnik
opcja do szafy MEDIOLAN 01
szer. x wys. x gł.
83 x 159 x 48 cm

2-L-BC-1-0150-01
zestaw oświetleniowy
zbliżeniowy
(świeci po
otwarciu drzwi)
1 x oprawa LED
1 x transformator
do modelu MEDIOLAN 01

optional partition
for model 01
WxHxD
83 x 159 x 48

proximity lighting
system
(illuminates when
door is open)
1 x LED fitting
1 x transformer
for model MEDIOLAN 01

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.

