
NICOLE
TRENDLINE

Are you looking for a unique bed that combines many functions and can 
be used by one or two children to sleep in? One that will work in a small 
room? The perfect solution is Nikole, equipped with a pull-out drawer 
with an additional mattress. Thanks to the practical solutions used, it 
saves space in the room, while three spacious drawers for storing bed 
linen and toys help you keep the room in order.

Szukasz wyjątkowego łóżka, które łączy w sobie wiele funkcji i może 
służyć do spania dla jednego lub dwójki dzieci? Takiego, które sprawdzi 
się w małym pomieszczeniu? Idealnym rozwiązaniem jest NICOLE, 
wyposażone w szufladę z wysuwanym dodatkowym materacem. Dzięki 
praktycznym rozwiązaniom pozwala zaoszczędzić miejsce w pokoju,  
a trzy pojemne szuflady do przechowywania pościeli i zabawek pomogą 
utrzymać porządek.

www.szynaka.pl

funkcjonalność
functionality 

pojemne szuflady 
spacious drawers 

barierka ochronna
protective railing
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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.

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

Szynaka-Meble Sp. z o.o.  |  14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20  |  e-mail: info@szynaka.pl

kolorystyka / colours:
biały mat / matte white

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa foliowana / film-wrapped furniture board in uni 
colour

korpus / body: płyta meblowa foliowana / film-wrapped furniture board in 
uni colour

meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu
furniture for self-assembly

NICOLE 01
łóżko z 3 szufladami 

i dodatkową szufladą pod 
materace  (2x90/200) 

zestaw nie zawiera 
materacy

szer. x wys. x gł.
206 x 64 x 96 cm

NICOLE 02
barierka do łóżka

szer. x wys. x gł.
105 x 36 x 5 cm

 
bed with 3 drawers and 
1 mattress drawer
without mattresses - 2 
mattresses of dimensions 
90 x 200 cm  
W x H x D
206 x 64 x 96 cm

 
bed railing 
W x H x D
105 x 36 x 5 cm


