jasna gama kolorystyczna pozwoli optycznie powiększyć
przestrzeń
bright range of colours will visually enlarge the space
wstawki oddające urok naturalnego drewna
inserts reflecting the charm of natural wood
fronty w wysokim połysku
high gloss fronts

WOOD
TRENDLINE
Lubisz spędzać czas w otoczeniu bliskich Ci osób? Czy może preferujesz
samotny relaks w zaciszu swojego domu? Niezależnie, który sposób
spędzania wolnego czasu jest Ci bliższy, meble z kolekcji Wood pozwolą
zaaranżować przestrzeń jadalni i salonu według Twoich indywidualnych
potrzeb. Jasna gama kolorystyczna świetnie skomponuje się
z ulubionymi dodatkami, a subtelne wstawki oddające urok naturalnego
drewna podkreślą nieprzeciętny styl Twojego wnętrza. Stwórz miejsce
dedykowane tym najważniejszym chwilom.

Do you enjoy spending time surrounded by your loved people? Or
maybe you prefer relaxing on your own in the comfort of your home?
Regardless of how you spend your free time, the Wood collection will
allow you to arrange dining and living area according to your individual
needs. Bright range of colours blends wonderfully with your favourite
accessories, and subtle inserts reflecting the charm of natural wood
emphasise the outstanding style of your interior. Create a place
dedicated to those most important moments.

www.szynaka.pl

WOOD 10
witryna 1-drzwiowa L/P
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
52 x 200 x 40 cm

1 door display unit
optional lighting
WxHxD
52 x 200 x 40 cm

WOOD 15
witryna 2-drzwiowa
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
89 x 145 x 40 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
89 x 145 x 40 cm

WOOD 30
witryna wisząca
2-drzwiowa
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
89 x 104 x 35 cm

2 door display unit
- hanging
optional lighting
WxHxD
89 x 104 x 35 cm

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

WOOD 12
witryna 2-drzwiowa
opcjonalne oświetlenie
szer. x wys. x gł.
89 x 200 x 40 cm

WOOD 70
szafa 2-drzwiowa 2 door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
89 x 200 x 58 cm 89 x 200 x 58 cm

2 door display unit
optional lighting
WxHxD
89 x 200 x 40 cm

WOOD 45
komoda 3-drzwiowa 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
154 x 90 x 40 cm 154 x 90 x 40 cm

WOOD 41
stolik
okolicznościowy
(blat z laminatu)
szer. x wys. x gł.
110 x 44 x 63 cm

coffe table
(table top made
of laminate)
WxHxD
110 x 44 x 63 cm

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(1 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Wood: 15, 30

kolorystyka / colours:
front / korpus: biały połysk z elementami dąb wotan i timber (element pnia
promieniowy)/biały mat
front / body: white gloss with wotan oak elements & timber (radial trunk
element) / white matte

WOOD 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
154 x 44 x 40 cm

WOOD 46
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
168 x 90 x 40 cm

2 door
TV unit
WxHxD
154 x 44 x 40 cm

lighting system
of a glass shelf
(1 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Wood: 15, 30

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
168 x 90 x 40 cm

WOOD 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
154 x 24 x 24 cm 154 x 24 x 24 cm

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

lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Wood 10, 12

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: MDF opłaszczowany folią PVC w połysku, szkło hartowane
- bezbarwne / MDF laminated with PVC foil in gloss, tempered glass colorless,
korpus / body: płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym i uni
(finish) / furniture board covered with woodgrain deco and uni (finish)
uchwyt / handle: metalowy / metal
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu.
furniture for self-assembly.

www.szynaka.pl
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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.

