
BARRIS
TRENDLINE

Meble z kolekcji Barris pozwolą stworzyć salon, który stanie się tęt-
niącym sercem domu będąca synonimem elegancji i doskonałego 
stylu. Skomponuj aranżacje, które sprawią, że z przyjemnością bę-
dziesz spędzał czas w zaciszu swojego wnętrza. Jasna gama kolo-
rystyczna mebli optycznie powiększy przestrzeń, a niepowtarzalny 
kolor orzecha amerykańskiego podkreśla nietuzinkowy styl każdej 
bryły. Różnorodność dostępnych mebli pozwoli dostosować stylisty-
kę wnętrza do indywidualnych potrzeb i nadać niepowtarzalną opra-
wę każdej chwili w swoim wnętrzu. Linia Barris to projekty stworzo-
ne z myślą o Twoim domu. 
The Barris collection will allow you to create a living room that beco-
mes the vibrant heart of your home, representing elegance and style. 
You can arrange the furniture in a way that will make it a real joy to 
spend time in the comfort of your interior. The bright colour range of 
the furniture will optically enlarge the space while the unique colour 
of the american nut will emphasise the extraordinary style of its each 
piece. The variety of furniture options will allow you to adjust the 
style of the interior to your individual taste and give a unique setting 
for each moment in your home. The Barris line is a project created 
with your home in mind.

nowoczesna kolorystyka orzecha amerykańskiego byant w połączeniu z matową bielą
modern american nut byant colours combined with matt white

system cichego domyku zastosowany w drzwiach i szufladach zapewnia komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania
soft-closing system applied to doors and drawers ensures comfort and safety of use

dekoracyjny metalowy uchwyt 
ornamental metal handle

www.szynaka.pl



version:
colour scheme: american nut byant / white matt 
forepart: laminated board and wood-effect decor laminated board
main body: wood-effect decor laminated board
handle: made of matt black steel with golden finishing
foot: made of white matt plastic
soft-closing system applied to doors: yes
soft-closing system applied to drawers: yes
the furniture of the system is distributed in packages for DIY assembly
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji, kolorów, funkcji  
i wymiarów. Reprodukowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów ofe-
rowanych 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 assem-
bly instructions. This leaflet is not a commercial offer.

wykonanie:
kolorystyka: orzech amerykański byant / biały mat
front: płyta meblowa laminowana
oraz płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym
korpus: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym
uchwyt: stalowy w kolorze czarny mat ze złotym zakończeniem
stopka: tworzywo w kolorze biały mat
system cichego zamykania drzwi: tak
system cichego domykania szuflad: tak
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

Ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu zachowania odpowiedniej sztywności 
konstrukcji, meble wymagają trwałego przymocowania do ścian.
Due to safety reasons and in order to maintain proper rigidity of the structure, 
furniture require permanent attachment to the walls.

BARRIS 10
witryna 1-drzwiowa 

z 3 szufladami
(oświetlenie opcjonalne) 

szer. x wys. x gł.
60 x 200 x 42 cm

1-door display unit
with 3 drawers
(optional lighting) 
W x H x D
60 x 200 x 42 cm
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BARRIS 11
witryna 1-drzwiowa 

z 3 szufladami
(oświetlenie opcjonalne) 

szer. x wys. x gł.
60 x 200 x 42 cm

1-door display unit
with 3 drawers
(optional lighting) 
W x H x D
60 x 200 x 42 cm

BARRIS 12
witryna 2-drzwiowa 

z 3 szufladami
(oświetlenie opcjonalne) 

szer. x wys. x gł.
86 x 200 x 42 cm

2-door display unit
with 3 drawers
(optional lighting) 
W x H x D
86 x 200 x 42 cm

BARRIS 15
niska witryna 

2-drzwiowa 
(oświetlenie opcjonalne) 

szer. x wys. x gł.
86 x 137 x 42 cm

2-door display 
unit (low) 
(optional lighting) 
W x H x D
86 x 137 x 42 cm

BARRIS 44
komoda 2-drzwiowa 

szer. x wys. x gł.
110 x 85 x 42 cm

2-door sideboard
W x H x D
110 x 85 x 42 cm

BARRIS 45
komoda 2-drzwiowa 

z 3 szufladami
szer. x wys. x gł.

140 x 85 x 42 cm

2-door sideboard
with 3 drawers
W x H x D
140 x 85 x 42 cm

BARRIS 35
półka wisząca

szer. x wys. x gł.
140 x 21 x 20 cm

hanging wall shelf
W x H x D
140 x 21 x 20 cm

BARRIS 41
stolik okolicznościowy

szer. x wys. x gł.
120 x 60 x 20 cm

coffee table
W x H x D
120 x 60 x 20 cm

BARRIS 24
szafka RTV 

z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.

120 x 47 x 42 cm

TV unit with 
2 drawers
W x H x D
120 x 47 x 42 cm

BARRIS 25
szafka RTV 

z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.

160 x 47 x 42 cm

TV unit with 
2 drawers
W x H x D
160 x 47 x 42 cm

4-L-WL-6-0000-01
włącznik pojemnościowy do

wszystkich modeli
oświetlenia LED

capacitive 
switch for all the versions 
with LED lighting 

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy podwieńcowy 

(1 x oczko LED, 1 x transformator)
do modeli: 

BARRIS 10, 11, 12, 15

proximity lighting system 
(1 x LED eye, 1 x transformer)
for models: 
BARRIS 10, 11, 12, 15

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy 

półki szklanej
3 x punkt świetlny 
1 x transformator

do modeli 
BARRIS 15

lighting system
of a glass shelf
3 x LED clip
1 x transformer
for models 
BARRIS 15

lighting system
of a glass shelf
2 x LED clip
1 x transformer
for models 
BARRIS 10, 11, 12

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy 

półki szklanej
2 x punkt świetlny
1 x transformator

do modeli 
BARRIS 10, 11, 12


