
PRATTO
PRESTIGELINE

Dom to miejsce, gdzie rodzą się historie. Zarówno te wielkie, które przekazu-
jemy kolejnym pokoleniom, jak i małe opowiastki, z czułością pielęgnowane                      
w zakamarkach własnej pamięci. Dlatego właśnie stworzyliśmy meble z kolekcji 
Pratto, które sprawią, że Twoje wnętrze czasami będzie zacisznym miejscem 
odpoczynku, a innym razem przemieni się w gwarne centrum spotkań. Fronty           
z litego, szczotkowanego drewna w kolorze dąb rustical połączone z metalo-
wymi detalami podkreślą niepowtarzalność spędzanych w domowym zaciszu 
chwil. Wykonane z dbałością o każdy detal ze staranie wyselekcjonowanych 
materiałów sprawią, że kolekcja Pratto to meble, z którymi możesz swoje życie 
związać na długie lata. Wszystko po to, żeby każdy dzień był częścią opowieści 
o Twoim szczęściu.

A home is a place where stories are born. Both the grand stories which are 
passed down from generation to generation, and those little stories which we 
tenderly cultivate in the quiet spaces of our memories. That’s why we’ve created 
the Pratto Collection, furniture which will transform your interiors at times into 
tranquil spaces for relaxation and at other times into bustling meeting places. 
Solid, brushed-wood fronts of rustic oak combined with metal details enhance 
the rare pleasure of moments spent in the peace and quiet of your home. Con-
structed from carefully selected materials with attention the smallest details, 
the Pratto Collection boasts furniture that will be a part of your life for years 
to come. And that means that every day will become a part of the story of your 
happiness.

www.szynakaszynaka.pl

fronty wykonane z litego drewna szczotkowanego
fronts constructed of solid, brushed wood

metalowe detale podkreślają nowoczesną stylistkę kolekcji
metal details highlight the modern style of the collection

przeszklone wnętrza mebli pozwolą wyeksponować ulubione przedmioty
glazed interiors let you display your prized possessions
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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 rustikal
wykończenie powierzchni: lakier
front: lite drewno głęboko szczotkowane, szkło hartowane
korpus zewnętrzny.: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej, 
wewnętrzny.: płyta meblowa w dekorze drewnopodobnym
uchwyt: metalowy w kolorze czarnym mat jak ramka aluminiowa
stopka: stelaż w kolorze czarnym
meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: PRATTO 35, 40 i 41;
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie

made from:
colours: rustical oak
finishing of the external surface: laquer 
front: deep brushed solid wood, tempered glass
body external: veneered furniture board
internal: furniture board in woodgrain deco
handle: metal in black matt like aluminum frame
foot: black frame
the furniture of the system is distributed in assembled form, except types PRATTO 35, 40 i 41; 
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 
PRATTO 25, 47

lighting system
of a glass shelf
1 x LED clip
1 x transformer
for models 
PRATTO 25, 47

lighting system
of a glass shelf
2 x LED clip
1 x transformer
for models 
PRATTO 15

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

półki szklanej
2 x punkt świetlny
1 x transformator

do modeli 
PRATTO 15

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

półki szklanej
3 x punkt świetlny 
1 x transformator

do modeli 
PRATTO 10,11,12

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

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.

PRATTO 47
komoda 3-drzwiowa 

z 3-szufladami
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
180 x 90 x 42 cm

3 door dresser 
with 3 drawers
(optional lighting)
W x H x D
180 x 90 x 42 cm

PRATTO 40
stół rozsuwany 

140-200
(1 wkładka)

szer. x wys. x gł.
140/200 x 78 x 90 cm

expandable table 
90-200
(1 extension)
W x H x D
140/200 x 78 x 90 cm

PRATTO 41
stolik 

okolicznościowy
szer. x wys. x gł.

110 x 48 x 60 cm

coffee table
W x H x D
110 x 48 x 60 cm

PRATTO 45
komoda 3-drzwiowa

szer. x wys. x gł.
150 x 90 x 42 cm

3 door dresser
W x H x D
150 x 90 x 42 cm

PRATTO 35
półka wisząca

szer. x wys. x gł.
180 x 25 x 26 cm

hanging shelf
W x H x D
180 x 25 x 26 cm

PRATTO 15
witryna 2-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.

96 x 126 x 42 cm

2 door display unit
(optional lighting)
W x H x D
96 x 126 x 42 cm

PRATTO 25
szafka RTV 2-drzwiowa 

z 1 klapą
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
180 x 54 x 42 cm

TV unit with 2-door
with 1 flap door
(optional lighting)
W x H x D
180 x 54 x 42 cm

PRATTO 10
witryna 1-drzwiowa L

(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.

67 x 198 x 42 cm

1 door display unit L
(optional lighting)
W x H x D
67 x 198 x 42 cm

PRATTO 11
witryna 1-drzwiowa P

(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.

67 x 198 x 42 cm

1 door display unit R
(optional lighting) 
W x H x D
67 x 198 x 42 cm

PRATTO 12
witryna 2-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne)
szer. x wys. x gł.

96 x 198 x 42 cm

2 door display unit
(optional lighting) 
W x H x D
96 x 198 x 42 cm


