
LUCAS
TRENDLINE

Twój dom to azyl, w którym możesz schować się przed codziennymi 
problemami, dlatego stworzyliśmy kolekcję Lucas, która materializuje 
w sobie piękno chwil spędzanych z tymi, których kochasz. Łagodna 
kolorystyka dębu artisan połączona z detalami w kolorze czarnego 
matu sprawia, że meble z tej kolekcji pozwolą zaaranżować miejsce, 
w którym rodzą się te najbardziej pozytywne emocje. Fronty inspi-
rowane pięknem drewna i starannie dopracowane detale sprawiają, 
że z meblami z kolekcji Lucas wykreujesz modną i przytulną jadalnię 
oraz elegancki pokój dzienny o industrialnym charakterze. Wszystko 
po to, żebyś mógł spędzać czas tak jak lubisz najbardziej.

Your home is your asylum from everyday problems. Therefore,                  
we have created the Lucas collection, which captures the beauty                 
of time you spend with your loved ones. The gentle colour of artisan 
oak, combined with the details in black matte, allows the collection 
to be used to furnish a place where the most positive emotions are 
conceived. The fronts inspired by the beauty of wood and carefully 
designed details of the Lucas collection will enable you to create a 
fashionable and cosy dining room and elegant living room of indu-
strial character. All for you to spend your time as you like best.

www.szynakaszynaka.pl

subtelna gama kolorystyczna inspirowana pięknem natury
subtle colour range inspired by the beauty of nature

industrialny charakter kolekcji pozwoli stworzyć stylowe aranżacje
industrial character of the collection will allow stylish arrangements

czarne, matowe wstawki podkreślają nietuzinkowy charakter mebli 
black matte insets underline the remarkable character of the furniture 
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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: dąb artisan / czarny mat
front: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym, 
szkło hartowane z malowaną ramką
korpus: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym, stelaż metalowy czarny
uchwyt: tworzywowy czarny
stopka: metalowa czarna
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu; 
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie

version: 
colours: artisan oak / black matte
front: wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern,  
tempered glass with a painted frame
body: wrapped furniture board with a wood-like decorative pattern, black metal rack
handle: black plastic
foot: black metal
the furniture of the system is distributed in packages for DIY assembly; 
the lighting is optional and sold separately

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

4-L-WL-6-0000-01
włącznik

pojemnościowy do
wszystkich modeli

oświetlenia LED

capacitive 
switch for all 
the versions 
with LED lighting 

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy 

półki szklanej
1 x punkt świetlny
1 x transformator

do modeli LUCAS 15

lighting system 
of the glass shelf
1 x light source
1 x transformer
for models LUCAS 15

lighting system
of the glass shelf
3 x light source, 
1 x transformer
for models 
LUCAS 10, 11, 12, 48

3-L-BN-3-0000-01
zestaw oświetleniowy

półki szklanej
3 x punkt świetlny 
1 x transformator

do modeli 
LUCAS 10, 11, 12, 48

LUCAS 48
komoda 2-drzwiowa 

z 3 szufladami i wnęką
szer. x wys. x gł.

180 x 88 x 42 cm

2-door dresser with 
3 drawers and recess
W x H x D
180 x 88 x 42 cm

LUCAS 36
komoda 3-drzwiowa

szer. x wys. x gł.
155 x 88 x 42 cm

3-door dresser
W x H x D
155 x 88 x 42 cm

wardrobe 
with 2 doors
(optional lighting)
W x H x D
90 x 193 x 60 cm

LUCAS 70
szafa ubraniowa 

2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
90 x 193 x 60 cm

LUCAS 10
witryna 

1-drzwiowa L/P
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
65 x 193 x 42 cm

1-door display 
cabinet L/R
(optional lighting)
W x H x D
65 x 193 x 42 cm

LUCAS 12
witryna 

2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
90 x 193 x 42 cm

2-door 
display cabinet
(optional lighting)
W x H x D
90 x 193 x 42 cm

LUCAS 15
witryna 

2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
90 x 130 x 42 cm

2-door 
display cabinet
(optional lighting)
W x H x D
90 x 130 x 42 cm

LUCAS 16
regał 

z szufladą
szer. x wys. x gł.

90 x 193 x 42 cm

shelf unit
with a drawer
W x H x D
90 x 193 x 42 cm

LUCAS 25
szafka RTV 

2-klapy
szer. x wys. x gł.

155 x 42 x 42 cm

TV cabinet 
2 flaps
W x H x D
155 x 42 x 42 cm

LUCAS 35
półka wisząca

szer. x wys. x gł.
155 x 25 x 27 cm

wall-mounted shelf
W x H x D
155 x 25 x 27 cm

LUCAS 40
stół rozsuwany 

140-210 
blat laminowany

(2 wkładki trzymane 
w oskrzyni)

szer. x wys. x gł.
140/175/210 
x 76 x 90 cm

expandable table
140-210
laminated top
(2 extensions kept 
under the table top)
W x H x D
140/175/210 
x 76 x 90 cm

LUCAS 41
stolik okolicznościowy

blat laminowany
szer. x wys. x gł.

120 x 40 x 60 cm

coffee table
laminated top
W x H x D
120 x 40 x 60 cm

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.

proximity lighting system
- iluminates when 
door is open
1 x LED fitting
1 x transformer
for models LUCAS 70

2-L-BC-1-0150-01
zestaw oświetleniowy

zbliżeniowy - zapala się
po otwarciu drzwi

1 x oprawa LED
1 x transformator

do modeli LUCAS 70 


