harmonijna fuzja kolorów
harmonious fusion of colours
połączenie funkcjonalności z nowoczesnym wzornictwem
combining functionality with modern design
staranne wykonanie z dbałością o każdy szczegół
careful workmanship with attention to every detail

VISIO
TRENDLINE

Każdy dom jest wyjątkowy, ponieważ wyjątkowi są jego właściciele.
Dlatego stworzyliśmy system mebli Visio, który podkreśli unikalny
styl Twojego wnętrza. Harmonijne połączenie kolorystyki dębu
camargue z energetyczną bielą stworzy nastrój sprzyjający relaksowi
w domowym zaciszu. Geometryczne, klasyczne formy projektów
stwarzają nieograniczone możliwości aranżacyjne. Za sprawą kolekcji
Visio bez trudu uda się stworzyć pomieszczenie, które będzie współgrało
z rytmem życia wszystkich domowników.

Each home is exceptional because its owners are exceptional. Therefore,
we have created the furniture scheme Visio, which will highlight the unique
style of your interior. A harmonious blend of camargue-coloured oak with
energetic white will create mood conducive to relaxing at home. Geometric
classic form of the projects gives unlimited arrangement possibilities. Thanks
to the Visio collection you will easily create a room that will dovetail with
the rhythm of life of all household members.

www.szynaka.pl

VISIO 10
witryna 2-drzwiowa
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
65 x 198 x 40 cm

VISIO 12
2-door display unit
witryna 2-drzwiowa
optional lighting
opcjonalne oświetlenie
WxHxD
szer. x wys. x gł.
65 x 198 x 40 cm
86 x 198 x 40 cm

VISIO 25
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
160 x 46 x 40 cm

VISIO 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
110 x 45 x 60 cm

VISIO 46
komoda 2-drzwiowa
z 2 szufladami
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
160 x 89 x 40 cm

2-door 1 drawer
TV unit
WxHxD
160 x 46 x 40 cm

VISIO 35
coffee table
półka wisząca hanging wall shelf
table top made
szer. x wys. x gł. W x H x D
laminate
160 x 27 x 23 cm 160 x 27 x 23 cm
WxHxD
110 x 45 x 60 cm

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
3 x klips LED,
1 x transformator
Do modeli
Visio: 10, 12

Lighting system
of a glass shelf
3 x LED clip,
1 x transformer
for models
Visio: 10, 12

3-L-BC-3-0070-02
zestaw oświetleniowy półki szklanej
3 x klips LED,
1 x transformator
Do modeli
Visio: 10, 12

Lighting system
of a glass shelf
3 x LED clip,
1 x transformer
for models
Visio: 10, 12

kolorystyka / colours:
front / korpus, front / body: dąb camargue z białym połyskiem i białym
matowym / camargue oak with white gloss and white matte
wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym i MDF
opłaszczowany folią PVC w połysku / furniture plate covered with wood-like
decors and MDF laminated with PVC foil in gloss
korpus / body: płyta meblowa oklejona dekorem: drewnopodobnym i uni
(finish), ściana tylna widoczna w elementach 10, 12, 15, 25, 46 tłoczona
z widoczną strukturą 3D- ryflowaniem / furniture plate covered with woodlike decors (finish), rear wall visible in elements 10, 12, 15, 25, 46, pressed
with visible 3D texture.
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu.
/ furniture for self-assembly.
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VISIO 70
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
86 x 198 x 60 cm

2-door display unit
optional lighting
WxHxD
86 x 198 x 40 cm

2-door
wardrobe
WxHxD
86 x 198 x 60 cm

VISIO 45
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
160 x 89 x 40 cm

2-door 2 drawer
sideboard
optional lighting
WxHxD
160 x 89 x 40 cm

SALVO 101
krzesło tapicerowane
ekoskóra cayenne 1112
cream, dąb camargue
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 41 cm

VISIO 15
witryna 2-drzwiowa
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
86 x 137x 40 cm

upholstered chair
faux leather cayenne 1112
cream, oak camargue
WxHxD
47 x 100 x 41 cm

3-L-BZ-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
do montażu
podwieńcowego 1 x square,
1 x transformator
Do modeli
Visio: 10, 12, 15 ,46

Proximity lighting
system 1 x square,
1 x transformator
for models
Visio: 10, 12, 15 ,46

2-door display unit
optional lighting
WxHxD
86 x 137x 40 cm

3-door 3 drawer
sideboard
WxHxD
160 x 89 x 40 cm

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

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy
1 x oczko LED,
1 x transformator
Do modeli
Visio: 10, 12, 15 ,46

Proximity lighting
system (1 x LED eye,
1 x transformer)
for models
Visio: 10, 12, 15 ,46

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.

