funkcjonalność
functionality
nowoczesny design
modern design
uniwersalna kolorystyka
universal colour palette

NOLAN
TRENDLINE

Przedpokój to pomieszczenie, które możemy uznać za wizytówkę
Twojego domu. Pierwsze miejsce do którego wchodzą goście, a także
pierwsze miejsce do którego wchodzisz po ciężkim dniu. Musi być
zatem funkcjonalne i urządzone według Twoich potrzeb. Odpowiednio
dopasowane meble sprawią, że przedpokój stanie się strefą komfortu,
w której złapiesz oddech.

The hallway is a room which, as one may say, showcases the style of
your home. It is the first place your guests enter, and the first place you
enter after a long day. Therefore, it should be functional and furnished
according to your needs. The right furniture will make the hallway the
first comfort zone in your home, where you can catch a breath.

www.szynaka.pl

NOLAN
przedpokój
z 1 szufladą i 3 klapami
szer. x wys. x gł.
146 x 186 x 40 cm

kolorystyka / colours:
dąb westmister, biały mat / westminster oak, matte white

hallway with
1 drawer and 3 flaps
WxHxD
146 x 186 x 40 cm

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa foliowana w dekorze uni, w dekorze
drewnopodobnym / foiled chipboard uni, wood effect foil finish
korpus / body: płyta meblowa foliowana w dekorze uni, w dekorze
drewnopodobnym / foiled chipboard uni, wood effect foil finish
uchwyt / handle: tworzywo / plastic
stopka / foot: tworzywowa / plastic
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly.
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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.

