PRESTIGELINE
KOLEKCJA 2018 COLLECTION 2018
Lite drewno / Solid wood

Zawsze blisko ludzi
Always close to the people

Minęło 60 lat odkąd wyprodukowaliśmy
pierwszy mebel. W ciągu tego czasu Grupa
Meblowa Szynaka stała się światową potęgą
meblową, nie mającą sobie równych. Jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku
meblowym nie tylko w Europie ale także na
całym świecie.
Wyrazista, silna marka, którą tworzymy
połączona z szeroko rozwiniętą polityką
sprzedażową, współpraca z globalnymi
sieciami handlowymi pozwala nam kreować
wysoką pozycję firmy i gwarantuje rozpoznawalność na światowych rynkach. Dziś
sprzedaż eksportowa to prawie 80 % naszej
produkcji.

wybieramy wyłącznie materiały o najwyższych parametrach jakościowych pochodzące od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Dzięki temu nasze meble wyróżnia
najwyższa jakość wykonania, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość oraz oryginalne wzornictwo, potwierdzone niezbędnymi
świadectwami, atestami i certyfikatami.
Potęgę Grupy Meblowej Szynaka stanowi:
• 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych
o łącznej powierzchni ponad 500 000 m2,
powierzchni użytkowej ponad 153 000 m2,
• Centrum Logistyczno – Wystawiennicze
o łącznej powierzchni ponad 42 000 m2,

Będąc dla innych wzorem do naśladowania
nie zwalniamy tempa w zakresie dynamiki naszego rozwoju. Odważnie realizujemy
kolejne inwestycje mające na celu wzmocnienie naszej przewagi konkurencyjnej i zapewnienie naszym Klientom produktów
najwyższej jakości. Dla Państwa jesteśmy
gotowi do przekraczania kolejnych granic.

• Wykwalifikowana kadra ponad 3 500
pracowników,

Projektowanie i produkcja mebli jest od
4 pokoleń naszą pasją. Spełnianie oczekiwań naszych Klientów, będących odpowiedzią na zmieniające się trendy, estetykę i funkcjonalność życia jest dla nas
wielkim wyzwaniem, dzięki temu zdobywamy
zaufanie Klientów na całym świecie.

Mam nadzieję, że nowoczesne aranżacje,
praktyczne porady i dziesiątki pomysłów
dotyczących
indywidualnych
aranżacji
mebli zainspirują Państwa do kreowania
własnych przestrzeni z wykorzystaniem
mebli sygnowanych logo Szynaka Meble.

Globalny zasięg działania jaki wypracowaliśmy przez lata sprawia, że wciąż udoskonalamy nasze meble poddając je najbardziej
rygorystycznym kontrolom i badaniom, aby
służyły przez wiele lat i wyróżniały się ponadprzeciętną jakością. Do ich produkcji

• Centrum konferencyjno – szkoleniowe,
Pałac Mortęgi Hotel & Spa.
Oddając w Państwa ręce najnowszy katalog
z naszą ofertą dzielimy się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

It has been 60 years since we have produced
the first piece of furniture. During this time
Szynaka Furniture Group has become a
world power in furniture that is second to
none. We are the undisputed leader in the
furniture market not only in Europe but also
worldwide.

quality. For the production of furniture, we
choose only materials of the highest quality
from reliable and trusted suppliers. As
a result, our furniture is distinguished by the
highest quality, safety of use, durability and
original design, confirmed by the necessary
certificates, approvals and certifications.

Expressive, strong brand, that we create
is combined with a well-developed sales
policy, cooperation with global retail chains
enables us to create high position of the
company and ensures recognition in global
markets. Today, export sales constitutes
almost 80% of our production.

The power of Szynaka Furniture Group
consists in:

As we are a model for others to follow, we do
not slow down the pace in the dynamics of
our development. We boldly carry out further
investments to strengthen our competitive
advantage and provide our customers with
products of the highest quality. For our
customers, we are ready to cross further
boundaries.
Design and manufacture of furniture has
been our passion for four generations.
Fulfilling the expectations of our customers,
in response to changing trends, aesthetics
and functionality of life, is a great challenge
for us, thanks to gaining the trust of
customers around the world.

• 6 modern production facilities of total
area of over 500 000 m2, usable area over
153 000 m2,
• Logistics and Exhibition Centre - with
a total exhibition area of over 42 000 m2,
• Qualified staff of over 3 500 employees,
• The conference and training Center
Mortęgi Hotel & Spa.
Issuing the latest catalogue of our products,
we wish to share our knowledge, ideas and
experience with you.
I hope that the modern arrangements,
practical advice and dozens of ideas for
individual arrangement of furniture will
inspire you to create your own space using
Szynaka Furniture.

Global range of operation which we have
developed over the years makes us improve
our furniture subjecting it to the most
stringent checks and tests to serve for many
years and distinguish with above-average
Jan Szynaka
Prezes Zarządu
Szynaka - Meble Sp. z.o.o

Jan Szynaka
President of the board
Szynaka - Meble Sp. z.o.o
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Prestigeline
Kolekcja zaprojektowana dla tych, którzy cenią sobie
komfort i funkcjonalność. Nowoczesne wzornictwo,
oryginalna kolorystyka oraz subtelnie wkomponowane elementy oświetlenia podkreślają niepowtarzalny
charakter mebli. Dzięki praktycznym zestawieniom,
poszczególne programy umożliwiają stworzenie aranżacji wnętrz o różnych funkcjach: salonu, jadalni,
sypialni, biura, pokoju młodzieżowego i dziecięcego.
Pragniemy, aby nasze meble tworzyły gustowne i wygodne wnętrza.
This collection is designed for people who appreciate
conveniences and functionality. Modern design,
unique colouring and subtle compose lighting elements
accent inimitable character of furniture. Through
practical configuration, individual programmes make
possible to create arrangement of interior in different
function: living-room, dinning room, bedroom, office,
youth room and children’s room. We believe that our
furniture will create a tasteful and comfortable interior.

Systemy / Systems
Bellis

NOWOŚĆ

6

Madison

NOWOŚĆ

20

Montenegro

NOWOŚĆ

14

Princessa

68

Porti

44

Torino

52

Velle

36

Velvet

26

Vievien

60

Krzesła

74

Stoły Merkury i Hermes

75

Ruszty i oświetlenie / Grids and lighting

76

meble do salonu
living room furniture

Kolekcja / Collection Prestigeline

meble do jadalni
dining room furniture

Model zastrzeżony / Reserved model

meble do sypialni
bedroom furniture

meble do pokoju dziecka
lub młodzieży
youth and children’s room
furniture

meble do gabinetu
office furniture

www.szynaka.pl
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Bellis
Każdy dom jest jedyny w swoim rodzaju, podobnie
jak niepowtarzalny jest każdy centymetr drewna,
z którego wykonane zostały meble z kolekcji Bellis. Te
wyjątkowe projekty łączą w sobie piękno natury z elegancją i współczesnymi trendami w dziedzinie designu. Czarne detale podkreślają subtelny urok drewna
i dodają bryłom unikalnego charakteru. Marzysz o tym,
żeby Twój dom był oazą spokoju sprzyjającą relaksowi w samotności lub gronie najbliższych? Opcjonalne
oświetlenie pozwoli wprowadzić do każdego wnętrza
strumień pozytywnej energii. Bo szczęście zaczyna się
w Twoim domu.
Each house is unique, just like every centimetre
of the wood Bellis furniture is made from. These
unique designs combine the beauty of nature with
elegance and contemporary design trends. The black
details highlight the subtle charm of wood and add a
unique character to the solids. Are you dreaming of
making your home an oasis of tranquillity that fosters
relaxation, whether you are alone or with your friends
and family? The optional lighting will allow you to
inject a positive energy into each interior. Because
happiness begins in your home.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Bellis

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Bellis

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Bellis

BELLIS 10 L
witryna 1-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
62 x 199 x 42 cm

BELLIS 46
komoda 1-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 85 x 42 cm

BELLIS 15
witryna 2-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
92 x 144 x 42 cm

1 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
62 x 199 x 42 cm

1 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
180 x 85 x 42 cm

2 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
92 x 144 x 42 cm

BELLIS 11 P
witryna 1-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
62 x 199 x 42 cm

1 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
62 x 199 x 42 cm

BELLIS 47
komoda 3-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 85 x 42 cm

3 door sideboard
with 3 drawers
WxHxD
150 x 85 x 42 cm

BELLIS 24
szafka RTV 1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
132 x 47 x 42 cm

1 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
132 x 47 x 42 cm

BELLIS 12
witryna 2-drzwiowa
z 1 szufladą wewnętrzną
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
92 x 199 x 42 cm

2 door display unit
with 1 drawer
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
92 x 199 x 42 cm

BELLIS 25
szafka RTV 2-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
180 x 47 x 42 cm

2 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
180 x 47 x 42 cm

BELLIS 41
Stolik
okolicznościowy
(na kolumnie) coffe table
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 50 x 60 cm 110 x 50 x 60 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

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

upholstered
armchair*
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
48 x 104 x 43 cm

upholstered
chair*
WxHxD
48 x 104 x 43 cm

Wykonanie / Made from:
Front / Front: drewno lite szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne, uchwyty metalowe /
brushed solid wood, tempered glass - colorless, metal handles

BELLIS 34
półka wisząca
(krótka)
szer. x wys. x gł.
132 x 28 x 23 cm

szelf
- short
WxHxD
132 x 28 x 23 cm

BELLIS 35
półka wisząca
(długa)
szer. x wys. x gł.
180 x 28 x 23 cm

szelf
- long
WxHxD
180 x 28 x 23 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

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

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

Model zastrzeżony / Reserved model

Korpus / Body: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir); wew.: płyta meblowa
w dekorze drewnopodobnym i laminowana, czarny lakobel / furniture board covered with natural
oak veneer; int.: furniture board in woodgrain deco & laminated, black lacobel
MARCEL
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74

Kolorystyka (front / korpus): dąb miedziany lakierowany z elem. czarnymi: 1. matowymi (ramka
aluminiowa) i 2. w połysku (czarne szkło/ czarny lakobel)
Colours (front / body): lacquered copper oak with black elements: 1. matte (aluminium frame)
& 2. in gloss (black glass/ black lacobel)

www.szynaka.pl
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Montenegro
Poszukujesz definicji piękna? Zainspiruj się kolekcją
Montenegro, która materializuje w sobie wszystko, co
najlepsze w meblach. Naturalne piękno litego drewna
podkreślone szklanymi wstawkami i metalowymi
detalami skupia uwagę i przyciąga wzrok.
Opływowe kształty brył dodadzą każdej aranżacji
lekkości i pozwolą stworzyć przytulne wnętrze
sprzyjające spędzaniu niepowtarzalnych chwil
z bliskimi. Subtelna kolorystyka olejowanego dębu
rustical pozwoli stworzyć wiele niepowtarzalnych
aranżacji, dzięki czemu Twój dom będzie
odzwierciedlał indywidualne cechy charakteru
wszystkich domowników. Bo piękno zaczyna się od
wnętrza.
Are you looking for a definition of beauty? Inspire
yourself with the Montenegro collection, which
embodies everything that is the best in furniture. The
natural beauty of a solid wood highlighted by glass
additions and metal details catches your eye. The
streamlined shapes of the solids will add lightness
to any arrangement and create a cosy interior to
spend unforgettable moments with your loved ones.
The subtle oily rustic oak colour palette will help you
create many unique arrangements that will make your
home reflect the personality of all the family members.
Because the true beauty begins on the inside.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Montenegro

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Montenegro

MONTENEGRO 10 L
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
82 x 125 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
90 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 26
komoda RTV 3-drzwiowa 3 door TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 59 x 42 cm 180 x 59 x 42 cm

MONTENEGRO 11 P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
58 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 48
bufet 2-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
120 x 125 x 42 cm

1 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
58 x 198 x 42 cm

2 door sideboard
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
120 x 125 x 42 cm

MONTENEGRO 41
stolik coffe table
okolicznościowy W x H x D
szer. x wys. x gł. 80 x 45 x 80 cm
80 x 45 x 80 cm

MONTENEGRO 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
90 x 198 x 42 cm

MONTENEGRO 44
komoda 1-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
108 x 87 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
90 x 198 x 42 cm

1 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
108 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 34
półka krótka
(oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
105 x 23 x 23 cm

shelf - short
(lighting
in standard)
WxHxD
105 x 23 x 23 cm

MONTENEGRO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
163 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 47
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
180 x 87 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
WxHxD
163 x 87 x 42 cm

2 door sideboard
with 4 drawers
(optional lighting p. 76)
WxHxD
180 x 87 x 42 cm

MONTENEGRO 35
półka długa
(oświetlenie
w standardzie,
włącznik dotykowy)
szer. x wys. x gł.
160 x 23 x 23 cm

shelf - long
(lighting
in standard)
WxHxD
160 x 23 x 23 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
48 x 104 x 43 cm

upholstered
chair*
WxHxD
48 x 104 x 43 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

upholstered
armchair*
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

Wykonanie / Made from:
Front / Front: drewno lite szczotkowane, szkło hartowane
- bezbarwne, uchwyt metalowy / brushed solid wood,
tempered glass - colorless, metal handle
Korpus / Body: zew.: płyta meblowa fornirowana; wew.:
płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym / ext.:
veneered furniture board; int.: furniture board in woodgrain
deco
MONTENEGRO 24
szafka RTV
1-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
108 x 38 x 42 cm

1 door
TV unit
WxHxD
108 x 38 x 42 cm

MONTENEGRO 25
szafka RTV
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
163 x 38 x 42 cm

2 door
TV unit
WxHxD
163 x 38 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

MONTENEGRO 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/205/250 x 76 x 90 cm 160/205/250x 76 x 90 cm

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

Model zastrzeżony / Reserved model

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Kolorystyka (front / korpus): dąb rustical olejowany
z elementami stali szczotkowanej
Colours (front / body): oiled rustical oak with elements
in brushed steel

www.szynaka.pl
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Madison
Spokojny sen jest podstawą udanego odpoczynku,
dlatego Twoja sypialnia powinna być oazą, w której
panuje błogi nastrój relaksu. Meble z kolekcji Madison
pozwolą stworzyć przestrzeń będącą miejscem, w której
bez trudu oderwiesz się od codziennych obowiązków
i poczujesz się po prostu dobrze. Kolorystyka alpejskiej
bieli stwarza wiele możliwości aranżacyjnych, dzięki
czemu bez trudu wykreujesz przestrzeń będącą
spełnieniem Twoich oczekiwań. W takiej sypialni
będziesz śnił tylko te najpiękniejsze sny.
A peaceful sleep is the basis of a good rest, so your
bedroom should be an oasis where you can feel a
blissful mood of relaxation. Madison furniture will allow
you to create a space where you can easily get away
from your daily duties and just feel good. The alpine
white colour palette offers a variety of arrangement
possibilities so you can easily create space that meets
your expectations. In such a bedroom, you will have
only the most beautiful of dreams.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Madison

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Madison

MADISON 74
szafa 4-drzwiowa
z 2 szufladami
(2 drzwi z lustrem)
szer. x wys. x gł.
192 x 210 x 61 cm

MADISON 20
łoże pod materac
140 x 200 (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
151 x 84 x 202 cm

MADISON 23
toaletka
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
114 x 78 x 42 cm

MADISON 70
lustro wolnostojące
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
52 x 177 x 41 cm

4 door wardrobe
with 2 drawers
(2 doors with mirror)
WxHxD
192 x 210 x 61 cm

bed
140 x 200 (without
frame and mattress)
WxHxD
151 x 84 x 202 cm

dressing table
with 2 drawers
WxHxD
114 x 78 x 42 cm

MADISON 21
łoże pod materac
160 x 200 (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
171 x 84 x 202 cm

MADISON 24
nadstawka
do toaletki
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
114 x 31 x 24 cm

bed
160 x 200 (without
frame and mattress)
WxHxD
171 x 84 x 202 cm

upper section for
dressing table
with 2 drawers
WxHxD
114 x 31 x 24 cm

MADISON 11
komoda
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
102 x 110 x 42 cm

flor mirror
with 1 drawer
WxHxD
52 x 177 x 41 cm

MADISON 12
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
50 x 52 x 42 cm

MADISON 25
lustro do toaletki
(możliwość zmiany
ustawienia 2
zewętrznych skrzydeł)
szer. x wys. x gł.
112 x 72 x 3 cm

bed side
table
WxHxD
50 x 52 x 42 cm

sideboard
with 2 drawers
WxHxD
102 x 110 x 42 cm

MADISON 22
szuflada pod łoże under bed drawer
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 20 x 65 cm 140 x 20 x 65 cm

mirror section for
dressing table
with 2 drawers
WxHxD
112 x 72 x 3 cm

Wykonanie / Made from:
Front / Front: lite drewno brzozowe oraz okleina naturalna (fornir), uchwyt metalowy /
solid birch wood with natural veneer, metal handle
Korpus / Body: Korpus: zew.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej (fornir)
i wew.: płyta meblowa laminowana / furniture board covered with natural oak veneer;
int.: laminated furniture board

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Kolorystyka (front / korpus): brzoza lakierowana na biel alpejską z widoczną strukturą
drewna
Colours (front / body): birch lacquered on alpine white with visible wood structure

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velvet
Velvet to ekskluzywna kolekcja zaprojektowana w nowoczesny sposób. Piękno mebli podkreśla szlachetny
dekor dębu rustical oraz charakterystyczna, pozioma
i podświetlana wstawka ze szropowanego drewna litego umieszczona pomiędzy elementami frontów. Jej
płynne przejścia tworzą niezwykle spójne kompozycje i sprawiają, że bryły są lżejsze. Kolekcja powstała
z nieprzemijającego zamiłowania do klasy i elegancji,
która stworzy we wnętrzu rozbudowane aranżacje.
Velvet is an exclusive collection designed in a modern
way. The beauty of furniture is emphasized by the
rustic oak decor and the characteristic horizontal,
illuminated insert of solid wood introduced between
the front elements. The smooth transitions make
for coherent compositions and make the pieces of
furniture seem lighter. The collection was created
with the everlasting love of class and elegance, and
it will allow you to create complex arrangements in
your interior.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl
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Velvet

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velvet

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velvet

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velvet
VELVET 41
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 48 x 70 cm 120 x 48 x 70 cm

VELVET 42
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
85 x 48 x 85 cm 85 x 48 x 85 cm

VELVET 80
lustro ścienne mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
139 x 70 x 3,5 cm 139 x 70 x 3,5 cm

VELVET 81
VELVET 78
lustro ścienne mirror
toaletka z 1 szufladą dressing table
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 70 x 4 cm 105 x 70 x 4 cm
105 x 78 x 42 cm 105 x 78 x 42 cm

Dostępne kolory wezgłowia /
Available colours of headboard
NORDIC 101 beż / beige

VELVET 10
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
75 x 200 x 42 cm

2 door display unit L
(optional lighting p. 76)
WxHxD
75 x 200 x 42 cm

VELVET 34
półka wisząca
z oświetleniem
szer. x wys. x gł.
111 x 24 x 25 cm

shelf with
lighting
WxHxD
111 x 24 x 25 cm

VELVET 24
szafka RTV
1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
111 x 58 x 42 cm

VELVET 44
komoda
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
125 x 88 x 42 cm

VELVET 11
witryna
2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
75 x 200 x 42 cm

1 door, 1 drawer
TV unit
WxHxD
111 x 58 x 42 cm

2 door
sideboard
WxHxD
125 x 88 x 42 cm

2 door display
unit R (optional
lighting p. 76)

VELVET 17
regał bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
75 x 200 x 42 cm 75 x 200 x 42 cm

WxHxD
75 x 200 x 42 cm

VELVET 35
półka wisząca
z oświetleniem
szer. x wys. x gł.
161 x 24 x 25 cm

VELVET 25
szafka RTV
1-drzwiowa
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
161 x 58 x 42 cm

VELVET 45
komoda
3-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
161 x 88 x 42 cm

VELVET 16
witryna narożna
2-drzwiowa
(barek obrotowy)
szer. x wys. x gł.
129 x 200 x 91 cm

NORDIC 108 latte / latte

2 door corner display
unit
VELVET 79
szafka nocna
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
54 x 42 x 42 cm

WxHxD
129 x 200 x 91 cm

1 drawer
bedside table
WxHxD
54 x 42 x 42 cm

VELVET 74
łóżko z podnośnikiem lift Bed
szer. x wys. x gł. W x H x D
148 x 90 x 215 cm 148 x 90 x 215 cm

VELVET 76
łoże z wezgłowiem
tapicerowanym (bez
rusztu i materaca)
szer. x wys. x gł.
168 x 90 x 218 cm

WxHxD
161 x 58 x 42 cm

3 door
sideboard
WxHxD
161 x 88 x 42 cm

WxHxD
168 x 90 x 218 cm

Do łóżka powinien być stosowany stelaż ramowy.
For this bed fits standard slat or frame.

shelf with
lighting
WxHxD
161 x 24 x 25 cm

1 door, 2 drawer
TV unit

bed 160 (without
frame and mattress) NORDIC 116 szary / gray

VELVET 15
witryna
4-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
110 x 150 x 42 cm

VELVET 47
komoda 2-drzwiowa
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.
181 x 88 x 42 cm

4 door display
unit (optional
lighting p. 76)
WxHxD
110 x 150 x 42 cm

2 door, 3 drawer
sideboard
WxHxD
181 x 88 x 42 cm

VELVET 12
witryna
4-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
110 x 200 x 42 cm

4 door display
unit (optional
lighting p. 76)
WxHxD
110 x 200 x 42 cm

VELVET 37
biurko 1-drzwiowe
z 3 szufladami
z gniazdem zasilającym
szer. x wys. x gł.
177 x 78 x 90 cm

1 door,
3 drawer desk
WxHxD
177 x 75 x 90 cm

VELVET 70
szafa 2-drzwiowa 2 door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 200 x 60 cm 110 x 200 x 60 cm

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

PAVO
upholstered
krzesło
chair*
tapicerowane*
WxHxD
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm 47 x 100 x 50 cm

VELVET 73
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
160 x 225 x 60 cm

3 door wardrobe
with mirror
WxHxD
160 x 225 x 60 cm

VELVET 77
szafa 4-drzwiowa 4 door wardrobe
szer. x wys. x gł. W x H x D
205 x 225 x 60 cm 205 x 225 x 60 cm

LEO
DORADO
upholstered
fotel upholstered
krzesło
chair*
tapicerowany* armchair*
tapicerowane*
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm 61 x 86 x 52 cm 61 x 86 x 52 cm 48 x 104 x 43 cm

MARCEL
krzesło
upholstered
tapicerowane*
chair*
szer. x wys. x gł.
WxHxD
48 x 104 x 43 cm 50 x 91 x 54 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

ARCO
krzesło upholstered
upholstered
tapicerowane* chair*
chair*
szer. x wys. x gł. W x H x D
WxHxD
50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm 44 x 96 x 47 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74
Uwaga

Note

Opis techniczny

Technical information

dla brył 10, 11, 12, 15, 16,  24, 25, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 75, 76, 78 - element
ozdobny szropowany podświetlony w standardzie
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Kolorystyka
VELVET 48
bufet z barkiem
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
161 x 135 x 42 cm

coctail cabinet
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
161 x 135 x 42 cm

VELVET 75
komoda 4 drawer sideboard
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 110 x 42 cm 105 x 110 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

VELVET 40
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

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

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

units 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 75, 76, 78 - rugged
decorative element highlighted as standard
All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Colours

Front / Korpus: dąb rustical

Front / Body: rustical oak

Wykonanie

Made from:

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:

The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:
34, 35, 40, 41, 42, 70, 73, 76, Merkury

Front: dąb lity masyw, uchwyty metalowe
Korpus: okleina naturalna (fornir)
34, 35, 40, 41, 42, 70, 73, 76, Merkury

Front: massive solid oak wood, with metal handles
Body: natural veneer

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl

34 | 35

Velle
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 constantly surrounded
by the beauty of nature which harmonises with the
unique style of your home? You can achieve this
easily with the latest collection of Velle furniture. A
distinct texture of wood underlines the individual style
of the designs and the warm colours of honey oak
help to create a cosy and inspiring space. Brushed
fronts highlight the intriguing character of this line of
furniture; thanks to this, a living room or dining room
arranged with the Valle system will make the time
spent there uniquely meaningful.

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl

36 | 37

Velle

Kolekcja / Collection Prestigeline
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Velle

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Velle

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

VELLE 25
szafka RTV
2-drzwiowa 2 door, TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 53 x 42 cm 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 10 L
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm

1 door display
unit L (optional
lighting p. 76)
WxHxD
65 x 202 x 42 cm

VELLE 11 P
witryna 1-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
65 x 202 x 42 cm

1 door display
unit R (optional
lighting p. 76)
WxHxD
65 x 202 x 42 cm

VELLE 12
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 42 cm

2 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
95 x 202 x 42 cm

VELLE 15
witryna 2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
95 x 147 x 42 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

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

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

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

LEO
fotel
tapicerowany*
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 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 shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 28 x 26 cm 140 x 28 x 26 cm

upholstered
armchair*
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
43 x 104 x 43 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
43 x 104 x 43 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74
2 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
95 x 147 x 42 cm
VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Wykonanie / Made from:

Front / Front: drewno lite szczotkowane / solid wood brushed
Korpus / Body: okleina naturalna / natural veneer

Kolorystyka (front / korpus): dąb miodowy olejowany / dąb miodowy olejowany
VELLE 16
regał
z oświetleniem
szer. x wys. x gł.
95 x 202 x 42 cm

bookcase
with lighting
WxHxD
95 x 202 x 42 cm

VELLE 45
komoda 3-drzwiowa 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 94 x 42 cm 160 x 94 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

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

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

VELLE 24
szafka RTV
1-drzwiowa 1 door, TV unit
szer. x wys. x gł. W x H x D
140 x 53 x 42 cm 140 x 53 x 42 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

Colours (front / body): oiled honey oak / oiled honey oak

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie
Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył: 34, 35, 39, 41, Hermes, Merkury
The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:
34, 35, 39, 41, Hermes, Merkury

www.szynaka.pl

shelf - long
(lighting
in standard)
WxHxD
160 x 28 x 26 cm

42 | 43

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Porti
Prezentowana kolekcja mebli umożliwia wyposażenie pełnych elegancji wnętrz: salonu i jadalni.
Struktura szlachetnego litego drewna dębowego na
froncie oraz w postaci oklein naturalnych na korpusie, została podkreślona ciepłą a zarazem niezmiernie klasyczną kolorystyką dębu antycznego
oraz dębu czekoladowego. Powtarzający się element ryflowany w otoczeniu czarnego szkła w połysku to motyw dekoracyjny, mający odzwierciedlenie
w każdej bryle. Metalowy uchwyt i ramki w elementach
przeszklonych wnoszą delikatną lekkość w odbiorze
wizualnym. Oświetlenie jest opcjonalne by użytkownik
wybrał rozwiązanie, które najbardziej przypadnie mu
do gustu i spełni jego oczekiwania. Możliwość zastosowania włącznika sensorycznego uprości codzienne
korzystanie, a rozświetlone wnętrza wybranych brył
wniosą jeszcze więcej energetycznej radości w życie
codzienne użytkowników i pozwoli subtelnie podkreślić charakter eksponowanych elementów.
The presented collection of furniture has been
designed to furnish stylish interiors of the living room
and the dining room. The structure of quality solid oak
wood in the front and in the form of natural veneer
on the body has been emphasized with a warm and
unvaryingly classical antique oak and chocolate
oak colour scheme. A recurring textured element
surrounded by black glass with a glossy accent makes
a decorative motif reproduced in every piece. A metal
handle and frames accompanying glazed elements
add delicacy and lightness to the visual perception.
Optional illumination permits the customer to choose
a solution that meets his expectations and suit his
taste. The possibility of using a sensor switch can
make everyday use easier, while illuminated interiors
of selected pieces will bring more energetic joy into
the daily life of the users, finely emphasizing the style
of the highlighted elements.

kolor dąb antyczny / colour antique oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

kolor dąb antyczny / colour antique oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

kolor dąb czekoladowy / colour chocolate oak

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model
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Porti

PORTI 70
szafa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 60 cm

2 door
wardrobe
WxHxD
95 x 198 x 60 cm

PORTI 12
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 42 cm

PORTI 10
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
95 x 198 x 42 cm 66 x 198 x 42 cm
2 door display
unit L (optional
lighting p. 76)

PORTI 45
kredens 3-drzwiowy 3 door sideboard
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 90 x 42 cm 160 x 90 x 42 cm

PORTI 48
kredens 3-drzwiowy
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
180 x 90 x 42 cm

PORTI 11
witryna
2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
66 x 198 x 42 cm
66 x 198 x 42 cm
2 door display
unit L (optional
lighting p. 76)

PORTI 15
witryna
2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
WxHxD
szer. x wys. x gł.
66 x 198 x 42 cm
95 x 145 x 42 cm
2 door display
unit R (optional
lighting p. 76)

2 door display
unit (optional
lighting p. 76)
WxHxD
95 x 145 x 42 cm

PORTI 25
szafka RTV 3 drawer TV unit
z 3 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 51 x 42 cm 160 x 51 x 42 cm

3 door sideboard
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
180 x 90 x 42 cm

kolor dąb antyczny / colour antique oak

PORTI 35
półka shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
160 x 23 x 25 cm 160 x 23 x 25 cm

PORTI 41
stolik
okolicznościowy
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
110 x 47 x 60 cm

coffee table
with 1 drawer
WxHxD
110 x 47 x 60 cm

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

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm

Opis techniczny
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość
(długość).

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

Kolorystyka
Front / Korpus: dąb antyczny/dąb czekoladowy + czarne szkło połysk + czarny
Wykonanie
Front: dąb lity masyw, uchyty metalowe
Korpus: okleina naturalna (fornir)
Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
35, 70, Merkury i Hermes
Opis techniczny
Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość
(długość).
Kolorystyka
Front / Korpus: dąb antyczny/dąb czekoladowy + czarne szkło połysk + czarny

PAVO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

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

upholstered
armchair*
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

DORADO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
43 x 104 x 43 cm

upholstered
chair*
WxHxD
43 x 104 x 43 cm

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

Model zastrzeżony / Reserved model

upholstered
chair*
WxHxD
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

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74

Wykonanie
Front: dąb lity masyw, uchyty metalowe
Korpus: okleina naturalna (fornir)
Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
35, 70, Merkury i Hermes

www.szynaka.pl
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Torino
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 high-grade 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
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Torino

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 10
witryna 2-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

TORINO 11
witryna 2-drzwiowa P
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
65 x 204 x 42 cm

2 door display unit L
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 24
szafka RTV 2 drawer TV unit
z 2 szufladami)
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 37 x 42 cm 120 x 37 x 42 cm

2 door display unit R
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
65 x 204 x 42 cm

TORINO 25
szafka RTV 2 drawer TV unit
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
180 x 37 x 42 cm 180 x 37 x 42 cm

TORINO 12
witryna 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
98 x 204 x 42 cm

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

1 door display unit
(wall) (optional
lighting p. 76)
WxHxD
40 x 146 x 35 cm

TORINO 45
kredens 3-drzwiowy
przeszklony
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
180 x 91 x 42 cm

3 door sideboard glazed
(optional lighting p. 76)
WxHxD
180 x 91 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
140/215 x 77 x 85 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 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

3 door display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
98 x 204 x 42 cm

3 door sideboard
(wall)
WxHxD
180 x 49 x 42 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
TORINO 31
witryna 1-drzwiowa
(wisząca) (oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
40 x 146 x 35 cm

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

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

upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

TORINO 35
półka długa
(z oświetleniem)
szer. x wys. x gł.
180 x 25 x 27 cm

PAVO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
47 x 100 x 50 cm

long shelf
(lighting included)
WxHxD
180 x 25 x 27 cm

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

TORINO 34
półka krótka
(z oświetleniem)
szer. x wys. x gł.
120 x 25 x 27 cm

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

short shelf
(lighting included)
WxHxD
120 x 25 x 27 cm

upholstered
armchair*
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

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

DORADO
krzesło
tapicerowane*
szer. x wys. x gł.
43 x 104 x 43 cm

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

upholstered
chair*
WxHxD
43 x 104 x 43 cm

ARCO
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

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74

VELVET 99
zestaw care set
pielęgnacyjny

Opis techniczny

Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Kolorystyka

TORINO 15
witryna 3-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne
str. 76)
szer. x wys. x gł.
98 x 148 x 42 cm

3 door display unit
(optional lighting p. 76)
WxHxD
98 x 148 x 42 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

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

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

extendable
table
WxHxD
180/230 x 77 x 95 cm

Technical information

All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Colours

Front / Korpus: dąb złocisty olejowany

Front / Body: oiled golden oak

Wykonanie

Made from:

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:

The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:

Front: lite drewno dębowe olejowane z elementami metalowymi, uchwyty metalowe
Korpus: płyta meblowa dwustronnie fornirowana, olejowana
34, 35, 39, 40, 41, 42, Merkury i Hermes

Front: solid oak wood, oiled, with metal elements, with metal handles
Body: veneered double sided furniture board, oiled.
34, 35, 39, 40, 41, 42, Merkury i Hermes

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie

Model zastrzeżony / Reserved model
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upholstered
chair*
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Vievien
Łączy klasyczną kolorystykę litego dębu barwionego na koniak z nowoczesnym laminatem w czarnym
macie. Fuzja kontrastowych wykończeń idealnie prezentuje się zarówno w salonie jak i jadalni. Subtelne
detale w kolorze aluminium podkreślają wyjątkowy
styl kolekcji. Elementy systemu VIEVIEN pozwolą zaaranżować salon, jadalnię, sypialnię oraz biuro. Jest to
idealna propozycja dla zwolenników prostej elegancji.
It combines the classic colour of solid oak coloured
in cognac with modern laminate in black mat. The
fusion of contrasting finishing elements is perfect
for both – a living room and a dining room. Subtle
details in aluminium emphasize the unique style of the
collection. The components of VIEVIEN line will allow
you to design a living room, dining room, bedroom and
office. It is the perfect choice for lovers of timeless
elegance.

Kolekcja / Collection Prestigeline
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Vievien

Kolekcja / Collection Prestigeline

Model zastrzeżony / Reserved model

www.szynaka.pl

62 | 63

Vievien
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Vievien

VIEVIEN 30
witryna wisząca
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
116 x 106 x 34 cm

VIEVIEN 10
witryna 1-drzwiowa L
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 08/09
szafa
1-drzwiowa L/P
szer. x wys. x gł.
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 11
VIEVIEN 12
VIEVIEN 13
1 door display witryna 1-drzwiowa P 1 door display
witryna 2-drzwiowa 2 door display
regał
unit L (optional
(oświetlenie unit R (optional
(oświetlenie unit (optional
1-drzwiowy
lighting p. 76)
opcjonalne str. 76) lighting p. 76)
opcjonalne str. 76) lighting p. 76)
szer. x wys. x gł.
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm 58 x 192 x 40 cm
104 x 192 x 40 cm 104 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 72
szafa
2-drzwiowa
szer. x wys. x gł.
110 x 192 x 59 cm

1 door
wardrobe L/R
WxHxD
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 46
komoda 5 drawer chest
z 5 szufladami
szer. x wys. x gł. W x H x D
110 x 101 x 40 cm 110 x 101 x 40 cm

VIEVIEN 73
szafa 3-drzwiowa
z lustrem
szer. x wys. x gł.
165 x 210 x 59 cm

2 door
wardrobe
WxHxD
110 x 192 x 59 cm

VIEVIEN 49
komoda 3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
180 x 83 x 40 cm

VIEVIEN 14
1 door
regał bookcase
bookcase
szer. x wys. x gł. W x H x D
WxHxD
58 x 192 x 40 cm 58 x 192 x 40 cm
58 x 192 x 40 cm

VIEVIEN 15
witryna
2-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
104 x 140 x 40 cm

3 door wardrobe
with mirror
WxHxD
165 x 210 x 59 cm

VIEVIEN 48
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 83 x 40 cm

3 door sideboard
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
180 x 83 x 40 cm

2 door display
unit (optional
lighting p. 76)
WxHxD
104 x 140 x 40 cm

2 door, 4 drawer
sideboard
WxHxD
180 x 83 x 40 cm

VIEVIEN 76
toaletka
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
110 x 76 x 40 cm

VIEVIEN 35
półka shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
145 x 27 x 26 cm 145 x 27 x 26 cm

2 door wall
display unit
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
116 x 106 x 34 cm

2 drawer
dressing table
WxHxD
110 x 76 x 40 cm

VIEVIEN 41
stolik coffee table
okolicznościowy
szer. x wys. x gł. W x H x D
120 x 48 x 70 cm 120 x 48 x 70 cm

VIEVIEN 80
lustro mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
147 x 70 x 4 cm 147 x 70 x 4 cm

VIEVIEN 40
stół rozsuwany extendable table
szer. x wys. x gł. W x H x D
160/220 x 76 x 90 cm 160/220 x 76 x 90 cm

VIEVIEN 75
VIEVIEN 16
łoże 160 (bez bed 160 (without
biurko 1-drzwiowe 1 door,
rusztu i materaca**) frame and mattress**)
z 4 szufladami 4 drawer desk
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
170 x 90 x 207 cm 170 x 90 x 207 cm
175 x 76 x 78 cm 175 x 76 x 78 cm
Do łóżka powinien być stosowany stelaż ramowy lub rolowany.
For this bed fits standard slat or slat on frame.

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

PAVO
upholstered
krzesło
chair*
tapicerowane*
WxHxD
szer. x wys. x gł.
44 x 96 x 47 cm 47 x 100 x 50 cm

upholstered
chair*
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

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

DORADO
upholstered
krzesło
armchair*
tapicerowane*
WxHxD
szer. x wys. x gł.
61 x 86 x 52 cm 43 x 104 x 43 cm

VIEVIEN 111
krzesło
tapicerowane
ekoskóra - czerń*
szer. x wys. x gł.
48 x 101 x 41 cm

VIEVIEN 88
lustro do toaletki mirror
szer. x wys. x gł. W x H x D
100 x 60 x 4 cm 100 x 60 x 4 cm

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

upholstered
chair faux
leather - black*
WxHxD
48 x 101 x 41 cm

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

Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

Kolorystyka

VIEVIEN 31
komoda wisząca
3-drzwiowa
(oświetlenie
opcjonalne str. 76)
szer. x wys. x gł.
180 x 63 x 40 cm

3 door wall
sideboard
(optional
lighting p. 76)
WxHxD
180 x 63 x 40 cm

VIEVIEN 21
szafka RTV
z 2 klapami
szer. x wys. x gł.
128 x 40 x 50 cm

2 flap door
TV unit
WxHxD
128 x 40 x 50 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

VIEVIEN 22
szafka RTV
z 2 klapami
i 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
180 x 40 x 50 cm

2 flap door,
2 drawer TV unit
WxHxD
180 x 40 x 50 cm

VIEVIEN 74
szafka nocna
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
50 x 44 x 40 cm

2 drawer
bedside table
WxHxD
50 x 44 x 40 cm

VIEVIEN 25
nadstawka
do szafki RTV L/P
szer. x wys. x gł.
145 x 57 x 38 cm

Model zastrzeżony / Reserved model

TV unit
extension (L/R)
WxHxD
145 x 57 x 38 cm

Technical information

All of the dimension are given in cm in order width / height / depth (length).

Colours

Front: lity dąb barwiony na koniak + czarne szkło matowe
Korpus: czarny mat

Front: solid oak painted cognac + black mat glass
Body: black mat

Wykonanie

Made from:

Front: lite drewno + czarne szkło matowe, uchwyty metalowe
Korpus: płyta meblowa laminowana

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:
25, 35, 40, 72, 73, 75, Merkury

Front: solid wood + black mat glass, with metal handles
Body: laminated chipboard

The furniture is distributed in assembled form, except for the masses:

25, 35, 40, 72, 73, 75, Merkury

Meble olejowane. Zaleca się ich regularne pielęgnowanie
** Dostępne ruszty strona 76 / Available frames on page 76

upholstered
chair*
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

ARCO
MARCEL
upholstered
krzesło upholstered
krzesło upholstered
chair*
tapicerowane* chair*
tapicerowane* chair*
WxHxD
szer. x wys. x gł. W x H x D
szer. x wys. x gł. W x H x D
43 x 104 x 43 cm 50 x 91 x 54 cm 50 x 91 x 54 cm 44 x 96 x 47 cm 44 x 96 x 47 cm

*Dostępna kolorystyka tkanin na stronie 74 / Available fabrics colours on page 74
Opis techniczny

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm
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Princessa
Pierwszy system stworzony z myślą o najmłodszych
użytkownikach. Niezwykle praktyczny i urokliwy. System prezentowany w dwóch wybarwieniach, bieli oraz
bieli połączonej z brzozą barwioną na koniak, znajdą
zastosowanie w każdej kolorystyce wnętrza. Niepowtarzalnego stylu nadają charakterystyczne cokoły,
wieńce górne oraz drewniane uchwyty.
The first system designed for the youngest users.
Extremely practical and charming. It is offered in
two shades, white and white combined with birch in
the shade of cognac, to fit any colour of the interior.
The exceptional pedestals, top panels and wooden
handles make the style of the line unique.

Kolekcja / Collection Prestigeline
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Princessa
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Princessa

PRINCESSA 11
łóżko 120
(bez materaca i rusztu*)
szer. x wys. x gł.
126 x 85 x 206 cm

PRINCESSA 01/A
regał
z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.
63 x 206 x 46 cm

2 drawer
bookcase
WxHxD
63 x 206 x 46 cm

PRINCESSA 02/A
regał
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
106 x 206 x 46 cm

4 drawer
bookcase
WxHxD
106 x 206 x 46 cm

PRINCESSA 03/A
szafa ubraniowa
2-drzwiowa
z jedną szufladą
(z bieliźniarką)
szer. x wys. x gł.
106 x 206 x 62 cm

cot bed 120 (without
frame and matress*)
WxHxD
126 x 85 x 206 cm

PRINCESSA 12
szuflada drawer (for model
(do typu 09, 10) no. 09, 10)

PRINCESSA 15
szuflada
(do typu 09, 11)
szer. x wys. x gł.
138 x 16 x 50 cm

szer. x wys. x gł. W x H x D
138 x 16 x 70 cm 138 x 16 x 70 cm

2 door one
drawer wardrobe
(with laundry unit)

Opis techniczny

WxHxD
106 x 206 x 62 cm

Kolorystyka

Technical information

Wymiary podane w cm, w kolejności
szerokość / wysokość / głębokość (długość).

PRINCESSA 06
półka wisząca wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
98 x 15 x 20 cm 98 x 15 x 20 cm

drawer (for model
no. 09,11)
WxHxD
138 x 16 x 50 cm

All of the dimension are given in cm in order
width / height / depth (length).

Colours

Front: brzoza barwiona na biały + brzoza barwiona na koniak
Korpus: brzoza barwiona na biały + brzoza barwiona na koniak

front: birch painted white + birch painted cognac
body: birch painted white + birch painted cognac

Wykonanie

Made from:

Front: lite drewno
Korpus: okleina naturalna

Front: solid wood
Body: veneer

Meble systemu zmontowane z wyjątkiem brył:

The furniture is distributed in assembled form,

except for the masses: 08, 09, 10, 11, 12, 15

08, 09, 10, 11, 12, 15

* Dostępne ruszty strona 76 / Available frames on page 76

PRINCESSA 17/A
szafa ubraniowa
3-drzwiowa
z 2 szufladami
(z bieliźniarką)
szer. x wys. x gł.
146 x 206 x 62 cm

PRINCESSA 04/A
biurko 1-drzwiowe
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
125 x 75 x 59 cm

3 door 2 drawer
wardrobe (with
laundry unit)
WxHxD
146 x 206 x 62 cm

1 drawer
1 door desk
WxHxD
125 x 75 x 59 cm

PRINCESSA 14
barierka ochronna bed guard rail
do łóżka
szer. x wys. x gł. W x H x D
106 x 29 x 7 cm 106 x 29 x 7 cm

Kolekcja / Collection Prestigeline

PRINCESSA 07/A
komoda
z 5 szufladami
szer. x wys. x gł.
100 x 102 x 43 cm

PRINCESSA 05/A
nadstawka do
biurka z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
129 x 131 x 35 cm

PRINCESSA 13/A
szafka nocna
1-drzwiowa
z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.
57 x 60 x 43 cm

5 drawer
sideboard
WxHxD
100 x 102 x 43 cm

1 drawer desk
extension
WxHxD
129 x 131 x 35 cm

1 door 1 drawer
bedside unit
WxHxD
57 x 60 x 43 cm

PRINCESSA 08
przewijak
do komody
typu 07
szer. x wys. x gł.
90 x 11 x 74 cm

PRINCESSA 09
łóżeczko niemowlęce
(regulacja wysokości)
szer. x wys. x gł.
145 x 97 x 76 cm

PRINCESSA 10
łóżko 90
(bez materaca i rusztu*)
szer. x wys. x gł.
96 x 85 x 206 cm

baby changer
for model no. 07
WxHxD
90 x 11 x 74 cm

cot bed
(adjustable height)
WxHxD
145 x 97 x 76 cm

cot bed 90 (without
frame and matress*)
WxHxD
96 x 85 x 206 cm

Model zastrzeżony / Reserved model
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Stoły uniwersalne / Extendable Table

Krzesła / Chairs

Kolorystyka /
Colours

dedykowane do systemów mebli z kolekcji prestigeline
/ dedicated to furniture systems from the collection prestigeline

Merkury + Leo

dąb barwiony
na koniak lakierowany /
solid oak painted cognac

1

dąb antyczny lakierowany /
solid oak painted
antique oak

2

dąb czekoladowy lakierowany /

3

chocolate oak

dąb miedziany lakierowany /
DORADO
krzesło
tapicerowane
szer. x wys. x gł.
48 x 104 x 43 cm

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

upholstered
chair
WxHxD
48 x 104 x 43 cm

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

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

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

upholstered
chair
WxHxD
47 x 100 x 50 cm

4

lacquered copper oak

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

dąb rustical olejowany /
oiled rustical oak

Opis techniczny

Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość / głębokość (długość).

dąb miodowy olejowany /
oiled honey oak

Wykonanie

5

6

Stelaż lite drewno

Meble systemu zmontowane.

dąb złocisty olejowany /
oiled golden oak

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

Body: natural veneer

All of the dimension are given in cm in order
width / height / depth (length).
upholstered
armchair
WxHxD
61 x 86 x 52 cm

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

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

upholstered
chair
WxHxD
50 x 91 x 54 cm

Kolory stelaży /
Frame colour
dąb barwiony
na koniak lakierowany /
solid oak painted cognac

dąb antyczny lakierowany /
solid oak painted
antique oak

dąb czekoladowy lakierowany /
chocolate oak

upholstered
chair
WxHxD
44 x 96 x 47 cm

Made from:

MERKURY
stół rozsuwany
(boczny wysów)
szer. x wys. x gł.
140/215 x 77 x 85 cm
dostępny
w kolorach 2, 3, 4, 6, 7

The furniture is distributed in
assembled form.

Front: massive solid oak wood, with metal
handles

extendable
table
WxHxD
140/215 x 77 x 85 cm
colours 2, 3, 4, 6, 7

Tkaniny / Fabrics
Cayenne:

6 - taupe

Cayenne:

1118 - dark grey

Cayenne:

1114 - black

Cayenne

1111 - white

Cayenne

1112 - cream

Cayenne

19 - dark chocolate

HERMES
stół rozsuwany
szer. x wys. x gł.
160/205/250 x 78 x 90 cm
dostępny
w kolorach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oxford:

19 - metallic

Novel:

02 - beige

extendable table
WxHxD
160/205/250 x 78 x 90 cm
available
colours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Merkury + Dorado

Novel:

09 - blue

Opis techniczny
dąb miedziany lakierowany /
lacquered copper oak

Carabu HP

108

Carabu HP

60

Novel:

12 - grey

Wymiary podane w cm, w kolejności szerokość / wysokość /
głębokość (długość).

Wykonanie

Blat / oskrzynia okleina natularna (fornir) / lite drewno
Nogi lite drewno
dąb rustical olejowany /
oiled rustical oak

Carabu HP
110

Carabu HP

92

Meble do samodzielnego montażu.
Technical information

All of the dimension are given in cm in order width / height /
depth (length).
dąb miodowy olejowany /
oiled honey oak

Made from:

Front: okleina naturalna (fornir), solid wood
Legs: solid wood

The furniture is distributed in assembled form.
dąb złocisty olejowany /
oiled golden oak

www.szynaka.pl
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Ruszty
i oświetlenie
/ Grids
and lighting
Ruszty
i oświetlenie
/ Grids
and lighting

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

3-L-BC-2-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
2 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Vievien 10, 11, 15, 30,
31, 49
Porti 10, 12, 15, 48

3-L-BC-2-0100-01
zestaw oświetleniowy półki
szklanej zawiera:
2 x klips ledowy,
1 x transformator
Do modeli
Torino 31
Porti 10, 12, 15, 48
Montenegro 10, 11, 12, 26

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting clip,
1 x transformer
for models
Torino 31
Porti 10, 12, 15, 48
Montenegro 10, 11, 12, 26

3-L-BC-3-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
3 x listwa,
1 x transformator
Do modeli
Torino 10, 11, 12

glass shelf lighting set
contains:
2 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Vievien 10, 11, 15, 30,
31, 49
Porti 10, 12, 15, 48

glass shelf lighting set
contains:
3 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Torino 10, 11, 12

3-L-BC-1-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
1 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Torino 15
Bellis 10, 11, 12, 15

glass shelf lighting set
contains:
1 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Torino 15
Bellis 10, 11, 12, 15

3-L-BC-4-0400-02
zestaw oświetleniowy
półki szklanej zawiera:
4 x listwa (400mm),
1 x transformator
Do modeli
Vievien 12

glass shelf lighting set
contains:
4 x lighting bar 400mm),
1 x transformer
for models
Vievien 12

Historia

History

Konsekwentnie i wytrwale realizowana strategia
rozwoju sprawia, że dziś Grupa Meblowa
Szynaka postrzegana jest jako wiarygodny
i doświadczony partner biznesowy wyznaczający
nowe kierunki i standardy w branży meblowej.
Ma wysokie ambicje i jest wyposażona
w niezbędne narzędzia, aby kreować nowoczesne
i ponadczasowe wzornictwo. Dziś spółka ma
realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki
i posiada swój pozytywny, namacalny ślad
w budowaniu potencjału ekonomicznego naszego
kraju i kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski
na świecie.

The consistent and persistent development
strategy causes that today the Furniture
Group Szynaka is perceived as a reliable and
experienced business partner setting out new
trends and standards in the furniture business.
Its ambitions are high and the group is equipped
with sufficient tools to create timeless designs.
Today the company has actual influence on the
development of Polish economy and has its
positive, tangible footprint in the construction of
economic potential of our country and creating
positive image of Poland in the world.

Szynaka-Meble Sp. z o.o. to marka najwyższych
standardów. Dążąc do perfekcji firma w każdym
obszarze swojej działalności uwzględnia
budowanie własnych wartości jak również daje
satysfakcję i zadowolenie innym: Klientom,
Kontrahentom i Pracownikom. 60 - letnie
doświadczenie, wielopokoleniowość, tytuł lidera
i pozycja największej Grupy Meblowej w Polsce
to dla Prezesów Aliny i Jana Szynaka duże
zobowiązanie i ogromna odpowiedzialność.

Szynaka-Meble Sp. z o.o. is the brand of the
highest standards. Striving for excellence in any
area of operation, the company builds its own
values and brings satisfaction and pleasure to
others: clients, contractors and employees. 60 years’ experience, multigenerational organisation,
the title of a leader and position of the largest
Furniture Group in Poland, mean for the
Presidents Alina and Jan Szynaka serious liability
and huge responsibility.

1957
2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy
podwieńcowy zawiera:
1 x oczko LED,
1 x transformator
(światło ciepłe białe LED)
Do modeli
Velvet 10, 11, 12, 15
Porti 10,12,15
Bellis 10, 11, 12, 15
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48

proximity lighting system
contains:
1 x lighting bar,
1 x transformer
for models
Velvet 10, 11, 12, 15
Porti 10,12,15
Bellis 10, 11, 12, 15
Montenegro 10, 11, 12, 15, 26, 48

2-L-BC-2-0000-01
2 x oczko LED, proximity lighting
1 x transformator system contains:
(światło ciepłe białe LED) 2 x lighting bar,
1 x transformer
Do modeli for models
Velvet 48 Velvet 48
Porti 48 Porti 48
Montenegro 47 Montenegro 47

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 models
Torino 45

Jan Szynaka (senior) otwiera własny, przydomowy
zakład rzemieślniczy liczący 150 m2.
Jan Szynaka (senior) opens his own, home
workshop, of the area of 150 sqm.

1985
Jana Szynaka, syn przejmuje zakład po ojcu.
Sukcesywne inwestowanie przynosi dynamiczny
rozwój.
2-L-BC-1-0150-01
zestaw oświetleniowy
zbliżeniowy (świeci po
otwarciu drzwi)
1 x oprawa LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velvet 70, 73
Porti 70
Vievien 72, 73
Princessa 03, 17

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(2 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Velle: 15
Montenegro 10, 11, 12

2-L-BC-2-0150-01
Proximity lighting
zestaw oświetleniowy
system (illuminates when zbliżeniowy (świeci po
door is open)
otwarciu drzwi)
1 x LED fitting,
2 x oprawa LED,
1 x transformer)
1 x transformator)
for models
Do modeli
Velvet 70, 73
Velvet 73
Porti 70
Madison 74
Vievien 72, 73
Princessa 03, 17

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Velle: 15
Montenegro 10, 11, 12

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy
półki szklanej
(3 x klips LED,
1 x transformator)
Do modeli
Montenegro 15, 48

3-L-BN-1-0000-01
Proximity lighting
zestaw oświetleniowy Lighting system
system (illuminates
półki szklanej of a glass shelf
when door is open)
(1 x klips LED, (1 x LED clip,
2 x LED fitting,
1 x transformator) 1 x transformer)
1 x transformer)
Do modeli for models
for models
Bellis 10, 11, 12, 15 Bellis 10, 11, 12, 15
Velvet 73
Montenegro 26 Montenegro 26
Madison 74

Lighting system
of a glass shelf
(2 x LED clip,
1 x transformer)
for models
Montenegro 15, 48

R-140
ruszt do łóżka 140 140 cm bed’s frame
szer. x dł W x H
139 x 188 cm 139 x 188 cm

Jan Szynaka, son takes the workshop over from
his father. Consecutive investments result in
dynamic development.

R-160
ruszt do łóżka 160 160 cm bed’s frame
szer. x dł W x H
159 x 188 cm 159 x 188 cm

1991

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

R-90
ruszt do łóżka 90 90 cm bed’s frame
szer. x dł W x H
90 x 188 cm 90 x 188 cm
R-120
ruszt do łóżka 120 120 cm bed’s frame
szer. x dł W x H
119 x 188 cm 90 x 188 cm

Przekształcenie odziedziczonego zakładu w:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe i Eksportowe Szynaka specjalizujące
się w produkcji mebli z naturalnego drewna
brzozowego.

Transformation of the inherited workshop into:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe i Eksportowe Szynaka [Production,
Service, Trade and Export Enterprise Szynaka]
specialising in production of furniture made of
natural birch.

2003
Zakup Wolsztyńskiej Fabryki Mebli w Wolsztynie
- obecnie wiodącego producenta klasycznych
i nowoczesnych mebli kuchennych.
Acquisition of Wolsztyńska Fabryka Mebli
[Furniture Factory] in Wolsztyn - currently a leading
producer of classic and modern kitchen furniture.

2001
Utworzenie nowego podmiotu prawnego
„Szynaka-Meble Sp. z o.o.”
Establishment of a new legal entity „SzynakaMeble Sp. z o.o.”

2007
Dynamiczny rozwój Grupy Meblowej Szynaka.
Budowa nowego zakładu produkcyjnego
w Nowym Mieście Lubawskim oraz powiększenie
Grupy o dwa inne podmioty: MM Szynaka Living
w Iławie oraz MM Szynaka Interline w Nowym
Mieście Lubawskim.
Dynamic development of Grupa Meblowa Szynaka
(Szynaka Furniture Group). Construction of a new
production plant in Nowe Miasto Lubawskie and
widening of the Group by two other entities: MM
Szynaka Living in Iława and MM Szynaka Interline
in Nowe Miasto Lubawskie.

Misja

Mission

Firma pragnie stawać się najchętniej wybieranym
i cenionym producentem mebli w kraju i za
granicą. Będąc otwartą na indywidualne
oczekiwania Klientów, pozostaje elastyczna
w budowaniu trwałych relacji biznesowych
z innymi. Realizuje misję poprzez działania,
w których doświadczenie, profesjonalizm, pasja,
innowacja łączą się w idealną harmonię – tworząc
meble, które inspirują klientów i przyczyniają
się do budowania, niepowtarzalnej atmosfery
w każdym wnętrzu. Od ponad 60 lat firma jest
„zawsze blisko ludzi”. To wyróżnia ją wśród
konkurencji.

The company wishes to become a furniture
manufacturer of the first choice and most valued
both on national and international level. Being
open to individual expectations of the Clients,
the company is also flexible as regards building
long-lasting business relations with others. It
accomplishes the mission through operations
where the experience, professionalism, passion
and innovation combine in a perfect harmony
to create furniture which is inspiring for our
clients and contributes to building unrepeatable
atmosphere in any interiors. More than 60 years
we have been „always close to people”. This
is what distinguishes the Company from the
competition.

Wizja
Inspirowanie ludzi do budowania lepszego świata
we własnym wnętrzu. Wizja firmy odzwierciedla
zaangażowanie i dążenie do inspirowania
społeczności na całym świecie w aranżowaniu
wnętrz poprzez rozwój nowych technologii,
opracowywanie innowacyjnych produktów
i tworzenie kreatywnych i nowoczesnych
rozwiązań. Firma wnosi swój namacalny wkład na
rzecz lepszego świata i bogatszych doświadczeń
dla wszystkich.

2011
Zakup Centrum Logistycznego w Iławie
i powstanie własnego Centrum Wystawienniczego
w Iławie.
Purchase of Logistics Center in Iława and erection
of own Exhibition Center in Iława

2013
Wprowadzenie do oferty nowej marki mebli
kuchennych – Moelke kuchnie.
Introduction of a new brand of kitchen furniture to
the products portfolio – Moelke kitchens.

2016
Otwarcie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego,
Pałac Mortęgi
Centre of Conference and Training Opening, Castle
of Mortęgi Opening

2017
Budowa nowej hali produkcyjnej Fabryka Mebli
Szynaka w Nowym Mieście Lubawskim.
Erection of a new production hall in Nowe Miasto
Lubawskie.

2014
Budowa nowej hali produkcyjnej w MM
Szynaka Living w Iławie, rozbudowa Centrum
Wystawienniczego w Iławie.
Erection of a new production hall in MM Szynaka
Living w Iława, extension of Exhibition Center in
Iława.

2015
Otwarcie Centrum Przemysłu Meblowego w Lubawie
Centre of the Furniture Industry in Lubawa Opening

Vision
Inspiring people to build a better world in their
own interiors. The company’s vision reflects the
engagement and struggle to inspire communities
all over the world to decorate interiors through the
development of new technologies, working out
innovative products and establishing creative and
modern solutions. The company makes its own
tangible contribution to a better world and better
experience for everybody.

Values
• 60 years of history and experience in the
production of furniture.
• 4 generations family-owned company
with 100% Polish capital.
• Szynaka Group includes 6 modern
production facilities of total area of over
500 000 m2, usable area over 153 000 m2.
Companies with different traditions and
specializations that have a common brand
and make use of their potential to pursue
a common policy.
• Dedicated logistics centre - with a total
exhibition area of over 42 000 m2.

Wartości
• 60 letnia historia i doświadczenie
w produkcji mebli.
• 4 pokoleniowa firma rodzinna, ze 100 %
polskim kapitałem.
• Grupę Meblową Szynaka tworzy
6 nowoczesnych zakładów
produkcyjnych o łącznej powierzchni
ponad 500 000 m2, powierzchni użytkowej
ponad 153 000 m2. Spółki o różnych
tradycjach i specjalizacjach, łączy wspólna
marka, dzięki czemu wykorzystują swój
potencjał do realizacji wspólnej strategii.
• Własne centrum logistyczno –
wystawiennicze o łącznej powierzchni
ponad 42 000 m2.
• Centrum Konferencyjno Szkoleniowe,
Pałac Mortęgi Hotel&Spa.
• Największy pracodawca w regionie.
Doskonale wykwalifikowana kadra ponad
3,5 tys. pracowników daje ogromny
potencjał produkcyjny.
• Szeroki asortyment produktowy –
ponad 1400 mebli w ofercie spełniających
zapotrzebowanie rynku, odzwierciedlając
światowe trendy technologiczne
i stylistyczne.
• Szeroko rozwinięty eksport mebli do
ponad 50 krajów na świecie: Niemcy,
USA, Francja, Szwecja, Wielka Brytania,
Chiny.
• Współpraca z globalnymi dystrybutorami.
• Współpraca z ponad 350 partnerskimi
salonami meblowymi w Polsce.

• The conference and training Center
Mortęgi, Hotel & Spa
• The largest employer in the region.
Perfectly qualified staff of over 3,5
thousand employees ensures a huge
production potential.
• Wide assortment of products – over
1,400 of pieces of furniture meeting the
market demand, reflecting global trends in
technology and styling.
• Widespread furniture exports to over 50
countries around the world: Germany,
USA, France, Sweden, United Kingdom,
China.
• Cooperation with global distributors.
• Cooperation with over 350 partner
showrooms in Poland.

Działalność
społeczna

Social
activities

Dobra komunikacja i odpowiedzialne
traktowanie Klientów, Pracowników,
Partnerów Biznesowych, społeczności
lokalnych świadczy o trosce Grupy
Meblowej Szynaka o swoje najbliższe
otoczenie. Pozytywne relacje budowane
są przez lata w oparciu o zaufanie oraz
na zasadzie partnerstwa. Zaangażowanie
w rozwój społeczności lokalnych przejawia
się we wspieraniu projektów naukowych,
gospodarczych, sportowych i kulturalnych.

Good communication and responsible
approach to Customers, Employees,
Business Partners, local communities
proves the Szynaka Group’s care about
their immediate environment. Positive
relationships are built over the years based
on trust and on the principle of partnership.
Involvement in the development of local
communities manifests itself in supporting
scientific projects in the field of economy,
sports and cultural activities.

Do najważniejszych możemy zaliczyć:

As the most important activities, we can
distinguish the following:

• Wspieranie domów dziecka, szkół,
szpitali, straży pożarnej, lokalnych klubów
sportowych piłki nożnej i piłki siatkowej.
Pomoc w rozwijaniu talentów sportowych
wśród dzieci i dorosłych wspierając inne
dyscypliny sportu: lekkoatletykę, kolarstwo,
żużel, taniec towarzyski i boks.
• Przyłączenie się do programu Karty Dużej
Rodziny i tym samym wspieranie rodzin
wielodzietnych.
• Współpraca ze środowiskiem akademickim
renomowanych polskich uczelni, teatrami,
gminnymi ośrodkami kultury.
Firma jako lider w swojej branży odgrywa
aktywną rolę w kształtowaniu jej przyszłości
i najwyższych standardów. Właściciele
Alina i Jan Szynaka działania te realizują,
uczestnicząc w pracach wielu organizacji
i stowarzyszeń biznesowo – kulturowych,
które są dla firmy platformą dialogu
z rynkiem i jego otoczeniem. Lista instytucji,
organizacji i stowarzyszeń, w których
pracach uczestniczą bądź uczestniczyli jest
bardzo długa i cały czas się powiększa.

• Supporting orphanages, schools, hospitals,
fire brigades, local football and volleyball
sports clubs. Assistance in developing
sports talents among children and adults
supporting other sports: athletics, cycling,
speedway, ballroom dancing and boxing.
• Joining the Big Family Card program, thus
supporting large families.
• Cooperation with the academic world of
renowned Polish universities, theaters,
municipal cultural centers.
The company as a leader in its sector
plays an active role in shaping its future
and highest standards. The owners,
Alina and Jan Szynaka implement these
actions, participating in the work of many
organizations, business and cultural
associations, which are a platform for
dialogue of the company with the market
and its surroundings. The list of institutions,
organizations and associations, in which they
participate or have participated is very long
and is constantly growing.

Środowisko

Enviroment
When doing business, the Furniture Group
Szynaka undertakes a number of initiatives
aiming at achieving harmony and balance
with the surroundings, with the same taking
care of the natural environment. Furniture
production is solely based on the best quality
materials supplied by reliable and trustworthy
suppliers.
The Company is in the possession of
management systems confirmed by
appropriate certificates:
• Quality Management System: ISO 9001.
• Environment Management System: ISO
14001.

Prowadząc biznes Grupa Meblowa Szynaka
podejmuje szereg inicjatyw mających na
celu osiągnięcie harmonii i równowagi
z otoczeniem, dbając tym samym
o środowisko naturalne. Do produkcji
mebli Firma wybiera wyłącznie materiały
o najwyższych parametrach jakościowych,
pochodzące od sprawdzonych i zaufanych
dostawców.
Posiada potwierdzone certyfikatami systemy
zarządzania:

• Occupational safety OHSAS.
• AEO Certificate.
• FSC® Chain of Custody Certificate
awarded to furniture manufacturers using
raw materials originating from areas with
a properly conducted forest management.
Buying our furniture marked with the FSC®
logo, the Customers have an indirect
impact on preserving the environment in its
primary state.

Nagrody,
wyróżnienia,
rankingi

Prizes,
distinctions,
rankings

Grupa Meblowa Szynaka na przestrzeni
lat otrzymała wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień, potwierdzających jej wysoką
pozycję zarówno na rynku krajowym jak
i międzynarodowym. Nagrody te są zasługą
wszystkich pracowników Grupy. Otrzymane
tytuły, wyróżnienia są nie tylko źródłem
satysfakcji, ale także mobilizują do dalszego
ciągłego doskonalenia pracy nad rozwojem
bogatej oferty produktowej.

Over the years the Furniture Group Szynaka
has been awarded many prestigious prizes
and distinctions confirming its high position
both on the national and international
market. The credit for the prizes goes
to all employees of the Group. The titles
and distinctions are not only the source
of satisfaction but they also encourage to
further improvement of the work on the
development of the rich product portfolio.

Najważniejsze z nich to:

The most important of them include:

• Filar Polskiej Gospodarki 2014, 2007, 2006.

• Pillar of Polish Economy 2014, 2007, 2006.

• Ambasador Polskiej Gospodarki 2016,
2014, 2011, 2009.

• Ambasador of Polish Economy 2016, 2014,
2011, 2009.

• Firma Roku 2014, 2008.

• Company of the year 2014, 2008.

• Perła Polskiej Gospodarki 2014, 2012.

• Pearl of Polish Economy 2014, 2012.

• Branżowy Lider Zmian 2013.

• Leader of Industry Change 2013.

• Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej
2012, 2007, 1997.

• Employer - organiser of safe work 2012,
2007, 1997.

• Diament Meblarstwa 2016, 2012, 2010, 2009.

• Diamond of furniture Industry 2016, 2012,
2010, 2009.

• Jakością: ISO 9001.

• Lider Polskiego Biznesu 2011.

• Środowiskiem: ISO 14001.

• Złote Godło QI Product – Produkt
Najwyższej Jakości 2010.

• Bezpieczeństwem pracy OHSAS.
• Certyfikat AEO.
• Certyfikat FSC® Chain of Custody
przyznawany producentom mebli
stosujących surowce pochodzące
z obszarów o prawidłowo prowadzonej
gospodarce leśnej. Kupując nasze meble
oznaczone logo FSC® Klienci mają
pośredni wpływ na zachowanie środowiska
naturalnego w pierwotnym stanie.
Bardzo ważnym aspektem działalności
Grupy Meblowej Szynaka jest szeroko pojęta
ekologiczna edukacja pracowników firmy,
dzięki której możliwa jest konsekwentna
realizacja polityki środowiskowej i osiąganie
założonych celów i zadań ekologicznych.
Działania takie pomagają zmieniać
dotychczasowe i kształtować trwałe,
proekologiczne zachowania.

An extremely important aspect of the
Furniture Group Szynaka’s operation
is a broadly defined eco-education of
company staff, thanks to which it is possible
to implement environmental policy in
a consistent manner and achieve assumed
goals and ecological tasks. Such actions
contribute to changing the existing proecological behaviours and shaping new,
long-lasting ones.

• Leader of Polish Business 2011.
• Gold Emblem QI Product - best quality
product 2010.

Inne produkty Grupy Meblowej Szynaka
The others products of Szynaka Furniture Group
PROFESJONALIZM, FUNKCJONALNOŚĆ, EMPATIA
PROFESSIONALISM, FUNCTIONALITY, EMPATHY

Perła Polskiej
Gospodarki

Pracodawca Organizator
Pracy Bezpiecznej

Lider Polskiego
Biznesu

Grupa Szynaka / Szynaka’s Group
www.szynaka.pl

Pałac Mortęgi
hotel & spa

www.palacmortegi.pl

www.funkcjonalnakuchnia.pl

www.wfm-kuchnie.pl

www.moelke.pl

CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWE

Mortęgi 3, 14-260 Lubawa, Recepcja / Rezerwacja Gości Indywidualnych,
tel. 89 644 94 60, tel. 89 644 94 68,
e-mail: recepcja@palacmortegi.pl

www.palacmortegi.pl

Oferta Centrum Konferencyjno Szkoleniowego i Hotelu
50 pokoi urządzonych w indywiduaalnym stylu
8 sal konferencyjnych z systemem multimedialnym
2 sale restauracyjno-balowe (do 300 osób i do 150 osób)
Winiarnia
Sala sportowa
Basen, jacuzzi, 3 sauny, gabinety spa

Stajnia Mortęgi Oferuje:
Jazdę konną dla początkujących
Jazdę konną dla zaawansowanych
Zajęcia hipoterapii
Przejażdżki kucykiem dla dzieci
Przejażdżki bryczką oraz saniami

