elementy pnia promieniowego podkreślają unikalny styl mebli
the curvature of trunk elements highlights a unique style
of the furniture
subtelna gama kolorystyczna
subtle colour range
precyzyjne wykonanie
meticulous workmanship

LIVORNO
TRENDLINE
Sypialnia stworzona w oparciu o meble z kolekcji Livorno to miejsce,
w którym każda spędzona chwila będzie okazją do błogiego odpoczynku.
Nowoczesna stylistyka połączona z unikalnymi detalami podkreśli
indywidualny charakter wnętrza. Kolorystyka dębu wotan zestawiona
z subtelnym odcieniem bazaltowego szarego uwydatnia wyraźny rysunek
elementów pnia promieniowego. Precyzyjne wykonanie i wykorzystanie
najwyższej jakości materiałów spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników. Meble z kolekcji Livorno pozwolą
zaaranżować sypialnię na miarę najpiękniejszych snów.
A bedroom created on the basis of the furniture from the Livorno collection is
a place where every moment will be an opportunity for blissful rest. Modern
design combined with unique details will emphasise the individual character
of your interior. The colours of wotan oak juxtaposed with a subtle shade
of basalt grey highlight a clear drawing of the curvature of trunk elements.
Precise execution and the use of the highest quality materials will satisfy even
the most demanding customers. The furniture from the Livorno collection
will allow you to arrange your bedroom according to most beautiful dreams.
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LIVORNO 81
półki 3 szt. opcjonalnie shelfs
do szafy LIVORNO 72
szer. x wys. x gł. W x H x D
83 x 2,2 x 47 cm 83 x 2,2 x 47 cm

LIVORNO 72
szafa ubraniowa
2- drzwiowa
(drzwi przesuwne)
szer. x wys. x gł.
270 x 225 x 60 cm

LIVORNO 73
szafa ubraniowa
2- drzwiowa
(drzwi przesuwne
z lustrem)
szer. x wys. x gł.
215 x 210 x 60 cm

LIVORNO 45
komoda 2-drzwiowa
z 4 szufladami
szer. x wys. x gł.
150 x 90 x 38 cm

LIVORNO 68L
szafka nocna
z szufladą
i oświetleniem
szer. x wys. x gł.
60 x 100 x 35 cm

LIVORNO 82
panel okalający szafę
typ 72 z oświetleniem
(4 pkt.)
szer. x wys. x gł.
280 x 230 x 23 cm

2-door wardrobe
(sliding doors)
WxHxD
270 x 225 x 60 cm

LIVORNO 84
panel okalający szafę
typ 73 z oświetleniem
(2 pkt.)
szer. x wys. x gł.
225 x 215 x 23 cm

2-door wardrobe
(sliding doors
with mirror)
WxHxD
215 x 210 x 60 cm

2 door,
4 drawer sideboard
WxHxD
150 x 90 x 38 cm

passe-partout
surrounding type 72
(lighting included)
WxHxD
280 x 230 x 23 cm

passe-partout
surrounding type 73
(lighting included)
WxHxD
225 x 215 x 23 cm

LIVORNO 66
łoże 160 bed
(bez rusztu i materaca) (without mattress
and frame)
szer. x wys. x gł. W x H x D
165 x 100 x 211 cm 165 x 100 x 211 cm

68L 1 drawer
bedside table
(lighting included)
WxHxD
60 x 100 x 35 cm

LIVORNO 69P
szafka nocna
z szufladą
i oświetleniem
szer. x wys. x gł.
60 x 100 x 35 cm

kolorystyka / colours:
front / korpus: dąb wotan, bazaltowo-szary i elementy pnia promieniowe
dąb wotan lub dąb wotan, biały mat i elementy pnia promieniowe dąb wotan

LIVORNO 83
półki 3 szt. opcjonalnie shelfs
do szafy LIVORNO 72
szer. x wys. x gł. W x H x D
105 x 2,2 x 47 cm 105 x 2,2 x 47 cm

SAMODOMYK 01
opcjonalny do szafy soft close
LIVORNO 72 i 73 (option)

LIVORNO 65
ławka z pojemnikiem bench with container
szer. x wys. x gł. W x H x D
165 x 53 x 35 cm 165 x 53 x 35 cm

69R 1 drawer
bedside table
(lighting included)
WxHxD
60 x 100 x 35 cm

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

front / body: wotan oak, grey basalt and radial elements wotan oak
wotan oak, matt white and radial elements wotan oak
wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym /
wood effect foil finish
korpus / body: płyta meblowa oklejona dekorem drewnopodobnym /
wood effect foil finish
uchwyt / handle: metal w kolorze chromu / metal in colour chrome
stopka: typ 72 brak - cokół / typ 45 tworzywowa czarna okrągła / plastic,
round, black.
meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly

www.szynaka.pl

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.

