delikatnie zarysowane krawędzie mebli podkreślają
łagodne linie brył
fine scratches edges underline gentle outlines
of shapes
metalowe detale doskonale wydobywają naturalny urok
litego drewna
metal details perfectly bring out the natural charm
of solid wood
subtelna kolorystyka olejowanego drewna pozwoli
stworzyć wiele niepowtarzalnych aranżacji
the subtle colours of oiled wood will create many unique
arrangements

MONTENEGRO
PRESTIGELINE
Poszukujesz definicji piękna? Zainspiruj się kolekcją Montenegro, która
materializuje w sobie wszystko, co najlepsze w meblach. Naturalne piękno
litego drewna podkreślone szklanymi wstawkami i metalowymi detalami
skupia uwagę i przyciąga wzrok. Opływowe kształty brył dodadzą każdej
aranżacji lekkości i pozwolą stworzyć przytulne wnętrze sprzyjające
spędzaniu niepowtarzalnych chwil z bliskimi. Subtelna kolorystyka
olejowanego dębu rustical pozwoli stworzyć wiele niepowtarzalnych
aranżacji, dzięki czemu Twój dom będzie odzwierciedlał indywidualne
cechy charakteru wszystkich domowników. Bo piękno zaczyna się od
wnętrza.
Are you looking for the definition of beauty? Inspire yourself with the
Montenegro collection, which embodies everything that is best in
furniture. The natural beauty of solid wood underlined by glass inserts
and metal details focuses attention and catches the eye. Streamlined
shapes will add lightness to each arrangement and create a cosy
interior that favours spending unforgettable moments with your loved
ones. The subtle colours of oiled rustical oak will create many unique
arrangements that your home reflect the individual personality traits of
all household members. Because beauty starts with the interior.

www.szynaka.pl

MONTENEGRO 10 L
witryna 1-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

1 door display unit
optional lighting
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 15
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
82 x 125 x 42 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
82 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
163 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 24
szafka RTV
1-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
108 x 38 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
163 x 87 x 42 cm

1 door
TV unit
WxHxD
108 x 38 x 42 cm

MONTENEGRO 11 P
witryna 1-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

1 door display unit
optional lighting
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 48
bufet 3-drzwiowy
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
120 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 47
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
180 x 87 x 42 cm

3 door sideboard
optional lighting
WxHxD
120 x 125 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
optional lighting
WxHxD
180 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
163 x 38 x 42 cm

2 door
TV unit
WxHxD
163 x 38 x 42 cm

MONTENEGRO 12
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
90 x 198 x 42 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
90 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 44
komoda 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
108 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 26
komoda RTV 3-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
180 x 59 x 42 cm

1 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
108 x 87 x 42 cm

3 door TV unit
optional lighting
WxHxD
180 x 59 x 42 cm

MONTENEGRO 41
stolik coffe table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
80 x 45 x 80 cm 80 x 45 x 80 cm

MONTENEGRO 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 76 x 90 cm 160/205/250x 76 x 90 cm

2-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
2 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Montenegro 47

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(1 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Montenegro 26

proximity lighting
system contains:
2 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Montenegro 47

Lighting system
of a glass shelf
(1 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Montenegro 26

MONTENEGRO 34
półka wisząca
(oświetlenie w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
105 x 23 x 23 cm

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
1 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Montenegro 10, 11, 12

3-L-BC-2-0100-01
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
2 x klips ledowy,
1 x transformator
Do modeli
Montenegro 10, 11, 12, 26

wykonanie:
front: drewno lite szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne, uchwyt
metalowy
korpus: zew.: płyta meblowa fornirowana; wew.: płyta meblowa w dekorze
drewnopodobnym
kolorystyka (front / korpus): dąb rustical olejowany z elementami stali
szczotkowanej
meble systemu postaci zmontowanej z wyjątkiem typów: 20, 34, 35, 40

made from:
front: brushed solid wood, tempered glass - colorless, metal handle
body: ext.: veneered furniture board; int.: furniture board in woodgrain
deco
colours:
(front / body): oiled rustical oak with elements in brushed steel
the furniture is distributed in assembled form, except types: 20, 34, 35, 40

www.szynaka.pl

hanging wall shelf
(lighting in standard)
WxHxD
105 x 23 x 23 cm

proximity lighting system contains:
1 x lighting bar,
1 x transformer

MONTENEGRO 35
półka wisząca
(oświetlenie w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
160 x 23 x 23 cm

hanging wall shelf
(lighting in standard)
WxHxD
160 x 23 x 23 cm

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

for models
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Montenegro 10, 11, 12

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(3 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Montenegro 15, 48

Lighting system
of a glass shelf
(3 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Montenegro 15, 48

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting clip,
1 x transformer
for models
Montenegro 10, 11, 12, 26

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.

