finezyjna elegancja litego drewna dębowego została podkreślona
wstawkami ze stali szlachetnej
the subtle elegance of solid oak was highlighted by stainless steel
inserts
dyskretnie wkomponowane elementy oświetlenia przestrzeni
oszklonych oraz półek szklanych nadają meblom unikatowy wygląd
discretely integrated lighting elements in glazed areas and glass
shelves give the furniture a unique appearance
charakterystyczne przecięcia na frontach
typical cuts on the fronts

TORINO
PRESTIGELINE
Wyjątkowe połączenie elegancji i nowoczesnego designu, podkreślone
w każdym detalu. Masywne komody, witryny, szafki wiszące
i stojące zwracają uwagę swym wyjątkowym rysunkiem naturalnego,
olejowanego drewna dębowego. Kolor korpusów, a także frontów,
złamany delikatnymi wstawkami ze stali szlachetnej, nadaje
meblom elegancji i wyjątkowości. Cechą wyróżniającą kolekcję są
charakterystyczne przecięcia na masywnych frontach. Dyskretnie
wkomponowane elementy oświetlenia przestrzeni oszklonych oraz
krawędzi półek szklanych, nadają meblom unikatowy wygląd, a tym
samym wprowadzają do wnętrza wyjątkowy nastrój.
Unique combination of elegance and modern design, highlighted in every
detail. Massive chests of drawers, cabinets, base and wall units attract
attention with the exquisite pattern of natural, oiled oak wood. The
colour of carcass and fronts toned down with delicate details of highgrade stainless steel adds elegance and uniqueness to the furniture. The
characteristic cuts on massive fronts are distinguishing features of this
collection. Discretely incorporated lighting elements in glazed sections
and on the edges of glass shelves, provide the furniture with unique
looks and additionally create an exceptional mood in the interior.
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TORINO 10
witryna 2-drzwiowa L
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

2-door display
cabinet, Left
lighting optional
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 24
szafka RTV
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
120 x 37 x 42 cm

2 drawer
TV cabinet
WxHxD
120 x 37 x 42 cm

TORINO 31
witryna wisząca
1-drzwiowa
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
40 x 146 x 35 cm

TORINO 15
witryna 3-drzwiowa
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
98 x 148 x 42 cm

1-door display
cabinet (hanging)
lighting optional
WxHxD
40 x 146 x 35 cm

3-door display
cabinet lighting
optional
WxHxD
98 x 148 x 42 cm

TORINO 42
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
180-280 x 78 x 95 cm 180-280 x 78 x 95 cm

TORINO 11
witryna 2-drzwiowa P
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

2-door display
cabinet, Right
lighting optional
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 25
szafka RTV
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 37 x 42 cm

2 drawer
TV unit
WxHxD
180 x 37 x 42 cm

TORINO 45
kredens 3-drzwiowy
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
180 x 91 x 42 cm

3-door glazed
sideboard
lighting optional
WxHxD
180 x 91 x 42 cm

TORINO 16
kredens
3-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
98 x 148 x 42 cm

3-door
sideboard
WxHxD
98 x 148 x 42 cm

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm

TORINO 41
stół rozsuwany
na kolumnie
szer. x wys. x gł.
180/230 x 77 x 95 cm

extendable table
(extends sideways)
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

TORINO 12
witryna 3-drzwiowa
oświetlenie
opcjonalne
szer. x wys. x gł.
98 x 204 x 42 cm

TORINO 32
kredens wiszący
3-drzwiowy
szer. x wys. x gł.
180 x 49 x 42 cm

TORINO 46
kredens 3-drzwiowy
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
147 x 91 x 42 cm

extendable
table
WxHxD
180/230 x 77 x 95 cm

3-door display
cabinet
lighting optional
WxHxD
98 x 204 x 42 cm

3-door sideboard
(hanging)
WxHxD
180 x 49 x 42 cm

3-door, 3 drawer
sideboard
WxHxD
147 x 91 x 42 cm

TORINO 39
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
90 x 48 x 90 cm 90 x 48 x 90 cm

HERMES
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 78 x 90 cm 160/205/250 x 78 x 90 cm

TORINO 40
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 39 x 65 cm 120 x 39 x 65 cm

VIRGO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

TORINO 35
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
180 x 25 x 27 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

3-L-BC-3-0400-02
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
3 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli:
TORINO 10, 11, 12

WxHxD
180 x 25 x 27 cm

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

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

glass shelf lighting set
contains:
3 x lighting bar (400mm),
1 x transformer
For type:
TORINO 10, 11, 12

TORINO 34
półka wisząca
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
120 x 25 x 27 cm

long shelf
(with lighting)

LEO
fotel
tapicerowany
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
1 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli:
TORINO 10, 11, 12, 15, 31

made from:
front: solid oak wood, oiled, with metal elements, with metal handles
body: veneered double sided furniture board, oiled
colours
front / body: golden oak
the furniture is distributed in assembled form, except for the masses:
34, 35, 39, 40, 41, 42
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WxHxD
120 x 25 x 27 cm

upholstered
armchair
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

3-L-BC-2-0100-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
2 x klips ledowy,
1 x transformator
Do model:
TORINO 31

wykonanie:
front: lite drewno dębowe olejowane z elementami metalowymi, uchwyty
metalowe
korpus: płyta meblowa dwustronnie fornirowana, olejowana
kolorystyka
front / korpus: dąb złocisty
meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 34, 35, 39, 40, 41, 42

short shelf
(with lighting)

MARCEL
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting clip,
1 x transformer
For type:
TORINO 31

proximity lighting system
contains:
1 x lighting bar,
1 x transformer
For type:
TORINO 10, 11, 12, 15, 31

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

ARCO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

KARINA
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

3-L-BC-1-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
1 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli:
TORINO 15

glass shelf lighting set
contains:
1 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
For type:
TORINO 15

2-L-BC-3-0000-01
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
3 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli:
TORINO 45

proximity lighting
systemcontains:
3 x lighting bar,
1 x transformer
For type:
TORINO 45
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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.

