
MEGAN
TRENDLINE

Życie płynie w zawrotnym tempie, dlatego tak ważne jest to, żeby            
w codziennym pędzie odnaleźć odpowiednie proporcje. Kolekcja 
Megan to meble, które pozwolą Ci stworzyć elegancki salon, pięk-
ną jadalnię i komfortowe miejsce pracy, dzięki czemu każdy dzień 
będzie piękną przygodą. Fronty w wysokim połysku podkreślone 
uchwytami w czarnym macie sprawiają, ze każde pomieszczenie 
będzie emanowało pozytywną energią. Cenisz nowoczesny design? 
To świetnie się składa, bo matowe stopki podkreślają industrialny 
charakter projektów. Kolekcja Megan to meble stworzone z myślą               
o wnętrzach, w których każda chwila zyskuje piękną oprawę.

Life flies at the speed of light. Therefore, it is important to find the 
balance in your daily grind. The Megan collection includes furniture 
which will allow you to arrange a beautiful dining room and com-
fortable workplace, to make every day a wonderful adventure. The 
fronts in high gloss underlined by the handles in black matte will lend 
positive energy to every room. Do you value modern design? That is 
great, because the matte feet underline the industrial character of 
the designs. The Megan collection includes furniture created with 
such interiors in mind where beautiful atmosphere can be experien-
ced in each and every moment.

www.szynakaszynaka.pl

fronty w wysokim połysku pozwolą optycznie powiększyć przestrzeń
high gloss fronts will enable you to optically enlarge the space

wiele możliwości aranżacji
multiple options for arrangement

stopki podkreślają nowoczesny styl projektów
feet underline the modern style of designs







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 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: biały mat / biały połysk
front: płyta meblowa MDF opłaszczowana folią PVC biały połysk
korpus: płyta meblowa foliowana biały mat
uchwyt: tworzywo czarne
stopka: stelaż metalowy czarny
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu; 
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie

version:
colours:  white matte / white gloss
front: MDF furniture board coated in PVC foil in white gloss 
body: wrapped furniture board in white matte
handle: black plastic
foot: black metal rack
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

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

podwieńcowy
1 x oczko, oprawa metalowa

1 x transformator 
światło ciepłe białe LED

do modeli MEGAN 06

lighting system mounted 
to the top of the furniture 
1 x eyelet, metal fitting 
1 x transformer
warm white LED lightfor 
models MEGAN 06

lighting system mounted 
to the top of the furniture 
2 x eyelet, metal fitting 
1 x transformer
warm white LED light
for models MEGAN 07, 08

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

podwieńcowy
2 x oczko, oprawa metalowa

1 x transformator 
światło ciepłe białe LED

do modeli MEGAN 07, 08

MEGAN 01
komoda 2-drzwiowa 

szer. x wys. x gł.
120 x 85 x 38 cm

2-door dresser
W x H x D
120 x 85 x 38 cm

MEGAN 04
komoda 2-drzwiowa

z 4 szufladami
 szer. x wys. x gł.

160 x 85 x 38 cm

2-door dresser
with 4 drawers
W x H x D
160 x 85 x 38 cm

desk with 2 drawers
W x H x D
120 x 77 x 60 cm

MEGAN 09
biurko z 2 szufladami

szer. x wys. x gł.
120 x 77 x 60 cm

MEGAN 06
witryna 1-drzwiowa L/P
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
55 x 197 x 38 cm

1-door display cabinet L/P
(optional lighting)
W x H x D
55 x 197 x 38 cm

MEGAN 07
witryna wysoka 

2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
85 x 197 x 38 cm

tall 2-door 
display cabinet
(optional lighting)
W x H x D
85 x 197 x 38 cm

MEGAN 08
witryna niska 

2-drzwiowa
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
85 x 147 x 38 cm

low 2-door 
display cabinet
(optional lighting)
W x H x D
85 x 147 x 38 cm

MEGAN 05
szafka RTV 

2-drzwiowa z 1-szufladą
szer. x wys. x gł.

160 x 45 x 38 cm

2-door TV cabinet 
with 1 drawer
W x H x D
160 x 45 x 38 cm

MEGAN 02
komoda 1-drzwiowa

z 4 szufladami
 szer. x wys. x gł.

120 x 85 x 38 cm

1-door dresser
with 4 drawers
W x H x D
120 x 85 x 38 cm

MEGAN 03
komoda 

z 4 szufladami
 szer. x wys. x gł.
80 x 85 x 38 cm

dresser
with 4 drawers
W x H x D
80 x 85 x 38 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.


