szczotkowane fronty podkreślają niepowtarzalny styl kolekcji
brushed fronts emphasise a unique style of the collection
ciepła kolorystyka dębu miodowego pozwoli wykreować
przytulną przestrzeń
warm honey oak colours will allow you to create a cosy space
wyraźny rysunek drewna uwydatnia naturalne piękno mebli
a clear drawing of wood enhances a natural beauty of the
furniture

VELLE
PRESTIGELINE
Marzysz o tym, żeby na co dzień otaczać się pięknem natury, które będzie
harmonizowało z indywidualnym stylem Twojego mieszkania? Bez trudu
uda się to osiągnąć za sprawą najnowszej kolekcji mebli Velle. Wyraźny
rysunek drewna podkreśla unikalny styl projektów, a ciepła kolorystyka
dębu miodowego sprawia, że meble z tej linii pozwolą wykreować
przytulną i inspirującą przestrzeń. Szczotkowane fronty uwydatniają
intrygujący charakter linii, dzięki czemu aranżacje stworzone w oparciu
o system Velle nadają niepowtarzalne znaczenie każdej chwili spędzonej
w salonie lub jadalni.
Do you dream about being surrounded by natural beauty that
harmonizes with the individual style of your home? You can easily
achieve this thanks to the newest Velle collection. A clear drawing of
wood highlights a unique style of the projects, while the warm colours
of honey oak are the reason why this furniture creates cosy and
inspiring space. Brushed fronts emphasise an intriguing character of
this furniture, thanks to which arrangements created on the basis of the
Velle collection give unique importance to every moment spent in your
living or dining room.
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VELLE 10 L
witryna 1-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm

VELLE 16
regał
(oświetlenie
w standardzie)
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 40 cm

VELLE 11 P
1 door display unit L
witryna 1-drzwiowa
optional lighting
oświetlenie opcjonalne
WxHxD
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm
65 x 202 x 42 cm

bookcase
(lighting
in standard)
WxHxD
95 x 202 x 40 cm

VELLE 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
180 x 53 x 42 cm

1 door display unit R
optional lighting
WxHxD
65 x 202 x 42 cm

VELLE 45
kredens 3-drzwiowy 3 door dresser
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 94 x 42 cm 160 x 94 x 42 cm

2 door,
TV unit
WxHxD
180 x 53 x 42 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

VELLE 12
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 42 cm

VELLE 46
kredens 2-drzwiowy
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 94 x 42 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
95 x 202 x 42 cm

2 door, 4 drawer
dresser
WxHxD
180 x 94 x 42 cm

VELLE 41
stolik okolicznościowy coffee table
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 49 x 60 cm 110 x 49 x 60 cm

MERKURY
stół rozsuwany extendable table
(boczny wysuw)
szer. x wys. x gł. W x H x D
140/215 x 77 x 85 cm 140/215 x 77 x 85 cm

VELLE 15
witryna 2-drzwiowa
oświetlenie opcjonalne
szer. x wys. x gł.
95 x 147 x 42 cm

VELLE 24
szafka RTV
1-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
140 x 53 x 42 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
95 x 147 x 42 cm

1 door,
TV unit
WxHxD
140 x 53 x 42 cm

VELLE 39
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/210 x 77 x 95 cm 160/210 x 77 x 95 cm

VELLE 34
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 28 x 26 cm 140 x 28 x 26 cm

VELLE 35
półka wisząca
oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy
szer. x wys. x gł.
160 x 28 x 26 cm

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

hanging wall shelf
lighting
in standard
WxHxD
160 x 28 x 26 cm

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

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

3-L-BC-2-0100-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
2 x klips ledowy,
1 x transformator
Do modeli
Velle 15

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting clip,
1 x transformer
for models
Velle 15

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

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

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

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Velle: 15

3-L-BC-2-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
2 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Velle 15

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Velle 15

made from:
front: solid oak wood brushed, covered with natural veneer, radial trunk
element, tempered glass
body: outside: chipboard covered with natural oak veneer inside: chipboard
covered with woodgrain deco natural veneer,
colours (front / body): honey oak
handle: metal
oiled furniture. we recommend regular care.
the furniture is distributed in assembled form, except for the masses: 34, 35,
39, 41, hermes, merkury

upholstered
chair
WxHxD
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velle: 15

wykonanie:
front: lite drewno dębowe szczotkowane, okleina naturalna (fornir), element
pnia promieniowy, szkło hartowane bezbarwne
korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir),
wew.: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym
kolorystyka (front / korpus): dąb miodowy
uchwyt: metalowy
meble olejowane. zaleca się ich regularne pielęgnowanie
meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 34, 35, 39, 41, hermes,
merkury
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PAVO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
49 x 100 x 50 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

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

upholstered
armchair
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

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

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

3-L-BN-4-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(4 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velle: 10, 11, 12

Lighting system
of a glass shelf
(4 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Velle: 10, 11, 12

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

glass shelf lighting set
contains:
3 x lighting bar
(400mm),
1 x transformer
Do modeli for models
Velle 10, 11, 12 Velle 10, 11, 12

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.

