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Zawsze blisko ludzi
Always close to the people

Jan Szynaka 
Prezes Zarządu

Minęło już prawie 60 lat odkąd 
wyprodukowaliśmy pierwszy mebel. 
W ciągu tego czasu Grupa Meblowa  
Szynaka stała się światową potęgą 
meblową, nie mającą sobie równych. 
Jesteśmy niekwestionowanym liderem na 
rynku meblowym nie tylko w Europie ale 
także na całym świecie. 

Wyrazista, silna marka, którą tworzymy 
połączona z szeroko rozwiniętą polityką 
sprzedażową, współpraca z globalnymi 
sieciami handlowymi pozwala nam 
kreować wysoką pozycję firmy i gwarantuje 
rozpoznawalność na światowych rynkach. 
Dziś sprzedaż eksportowa to prawie 80 % 
naszej produkcji. 

Będąc dla innych wzorem do naśladowania 
nie zwalniamy tempa w zakresie  
dynamiki naszego rozwoju. Odważnie  
realizujemy kolejne inwestycje mające 
na celu wzmocnienie naszej przewagi 
konkurencyjnej i zapewnienie naszym 
Klientom produktów najwyższej jakości. Dla 
Państwa jesteśmy gotowi do przekraczania 
kolejnych granic. 

Projektowanie i produkcja mebli jest od 4 
pokoleń naszą pasją. Spełnianie oczekiwań 
naszych Klientów, będących odpowiedzią 
na zmieniające się trendy, estetykę 
i funkcjonalność życia jest dla nas wielkim 
wyzwaniem, dzięki temu zdobywamy  
zaufanie Klientów na całym świecie. 

Globalny zasięg działania jaki 
wypracowaliśmy przez lata sprawia,  
że wciąż udoskonalamy nasze meble  

poddając je najbardziej rygorystycznym 
kontrolom i badaniom, aby służyły przez 
wiele lat i wyróżniały się ponadprzeciętną 
jakością. Do ich produkcji wybieramy 
wyłącznie materiały o najwyższych  
parametrach jakościowych pochodzące 
od sprawdzonych i zaufanych 
dostawców. Dzięki temu nasze meble 
wyróżnia najwyższa jakość wykonania, 
bezpieczeństwo użytkowania, trwałość 
oraz oryginalne wzornictwo, potwierdzone 
niezbędnymi świadectwami, atestami  
i certyfikatami.

Potęgę Grupy Meblowej Szynaka stanowi: 

• 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych 
o łącznej powierzchni ponad 500 000 m2, 
powierzchni użytkowej ponad 153 000 m2, 

• Centrum Logistyczno – Wystawiennicze 
o łącznej powierzchni ponad 42 000 m2,

• Wykwalifikowana kadra ponad 3 000  
pracowników. 

Oddając w Państwa ręce najnowszy  
katalog z naszą ofertą dzielimy się wiedzą, 
pomysłami i doświadczeniem. 

Mam nadzieję, że nowoczesne aranżacje, 
praktyczne porady i dziesiątki pomysłów 
dotyczących indywidualnych aranżacji  
mebli zainspirują Państwa do kreowania 
własnych przestrzeni z wykorzystaniem  
mebli sygnowanych logo Szynaka Meble.
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It’s been almost 60 years since we  
produced the first piece of furniture. During 
this time Szynaka Furniture Group has  
become a world power in furniture that is 
second to none. We are the undisputed 
leader in the furniture market not only in 
Europe but also worldwide. 

Expressive, strong brand, that we create 
is combined with a well-developed sales 
policy, cooperation with global retail chains 
enables us to create high position of the 
company and ensures recognition in global 
markets. Today, export sales constitutes 
almost 80% of our production. 

As we are a model for others to follow, we 
do not slow down the pace in the dynamics 
of our development. We boldly carry out  
further investments to strengthen our  
competitive advantage and provide our  
customers with products of the highest 
quality. For our customers, we are ready to 
cross further boundaries. 

Design and manufacture of furniture has 
been our passion for four generations.  
Fulfilling the expectations of our customers, 
in response to changing trends, aesthetics 
and functionality of life, is a great challenge 
for us, thanks to gaining the trust of  
customers around the world. 

Global range of operation which we  
have developed over the years makes  
us improve our furniture subjecting it to  
the most stringent checks and tests to  
serve for many years and distinguish with  

above-average quality. For the production  
of furniture, we choose only materials  
of the highest quality from reliable and 
trusted suppliers. As a result, our furniture  
is distinguished by the highest quality, 
safety of use, durability and original design, 
confirmed by the necessary certificates,  
approvals and certifications.

The power of Szynaka Furniture Group 
consists in: 

• 6 modern production facilities of total  
area of over 500 000 m2, usable area over 
153 000 m2, 

• Logistics and Exhibition Centre - with  
a total exhibition area of over 42 000 m2.

• Qualified staff of over 3 000 employees.

Issuing the latest catalogue of our products, 
we wish to share our knowledge, ideas and 
experience with you. 

I hope that the modern arrangements,  
practical advice and dozens of ideas for 
individual arrangement of furniture will 
inspire you to create your own space using 
Szynaka Furniture.
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Kolekcja zaprojektowana dla tych, którzy 
cenią sobie komfort i funkcjonalność. 
Poprawne wzornictwo, oryginalna  
kolorystyka, subtelnie wkomponowane  
elementy oświetlenia oraz detale 
podkreślają niepowtarzalny charakter mebli.
Dzięki praktycznym zestawieniom,  
poszczególne programy umożliwiają 
stworzenie aranżacji wnętrz o różnych  
funkcjach: salonu, jadalni, sypialni, biura, 
pokoju młodzieżowego i dziecięcego.  
Pragniemy, aby nasze meble tworzyły  
gustowne i wygodne wnętrza.  
Zapraszamy do zapoznia się z kolekcją 
TRENDLINE. 

This collection is designed for people who 
appreciate conveniences and functionality. 
Modern design, unique colouring and subtle 
compose lighting elements accent  
inimitable character of furniture.  
Through practical configuration, individual 
programmes make possible to create  
arrangement of interior in different function: 
living-room, dinning room, bedroom, office, 
youth room and children’s room.  
We believe that our furniture will create  
a tasteful and comfortable interior. 
We introduce our TRENDLINE collection. 

Trendline

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model
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Desjo
Desjo to inspirujące rozwiązania  
o nowoczesnym kształcie i wzornictwie.  
To propozycja dla osób poszukujących 
prostych, ale nietuzinkowych rozwiązań. 
Kolekcja i kolorystyka dębu sanremo 
doskonale wpisuje się w obowiązujące 
trendy. Dekor ten wyróżnia się optycznie 
dzięki efektom 3D, sprawiając wrażenie 
głębokiej powierzchni. Taki rezultat uzyskany 
został poprzez idealne połączenie porów 
negatywowych oraz wyrazistych rysunków 
drewna. Naturalnie podkreślone zostały 
różnej wielkości sęki, delikatne zarysowania 
i promienie rdzeniowe. DESJO to program, 
który doskonale sprawdzi się w pokoju 
dziennym i jadalni.

Inspiring solutions with a modern shape  
and design. It is for those seeking simple 
but unique solutions. This collection with the 
colours of sanremo oak fits perfectly into 
the current trends. Its decor is  
distinguished visually by 3D effects, giving 
the impression of a deep surface. This effect 
was obtained by the perfect combination 
of negative pores and expressive drawings 
of wood. The different sizes of knots, fine 
scratches and beams of wood are naturally 
emphasized. DESJO line is ideally suited  
to the living room and dining room.

Desjo

kolorystyka / colours:
front / korpus: dąb sanremo + brąz uni / dąb sanremo
front / body: sanremo oak + brown uni / sanremo oak

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną / 

wood effect foil finish
korpus / body: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną, 

płyta meblowa laminowana / 
wood effect foil finish, laminated chipboard

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:
pokój dzienny, sypialnię, jadalnię

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, a bedroom, a dining room

Desjo
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DESJO 06
szafa 3-drzwiowa z lustrem (opcjonalne 
oświetlenie str. 67) 
3 door wardrobe with mirror, (optional      
lighting see p. 67)
140 x 207 x 58

DESJO 07
szafa 4-drzwiowa z lustrem (opcjonalne 
oświetlenie str. 67) 
4 door wardrobe with mirror, (optional      
lighting see p. 67)
181 x 207 x 58

DESJO 01 
witryna 1-drzwiowa, L/P (opcjonalne 
oświetlenie str. 67) 
1 door display unit, L/R (optional lighting    
see p. 67)
67 x 193 x 42

DESJO 02
witryna 2-drzwiowa (opcjonalne 
oświetlenie str. 67) 
2 door display unit, (optional lighting        
see p. 67)
118 x 193 x 42

DESJO 03
witryna 2-drzwiowa (opcjonalne 
oświetlenie str. 67) 
2 door display unit, (optional lighting        
see p. 67)
118 x 148 x 42

DESJO 04
komoda 2-drzwiowa 
2 door sideboard
118 x 148 x 42

DESJO 05
szafa ubraniowa 2-drzwiowa 
2 door wardrobe
98 x 193 x 58

DESJO 10
komoda 2-drzwiowa z 4 szufladami 
2 door, 4 drawer sideboard
170 x 93 x 42

DESJO 11
komoda z 4 szufladami 
4 drawer sideboard 
110 x 93 x 42

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Desjo
kolorystyka / colours:

front / korpus: dąb sanremo + brąz uni / dąb sanremo
front / body: sanremo oak + brown uni / sanremo oak

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną / wood effect foil finish

korpus / body: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną, płyta meblowa  
laminowana / wood effect foil finish, laminated chipboard

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu  
z wyjątkiem brył: 30, 101 / Flat pack furniture, except for the units: 30, 101

 
wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  

dimensions given in cm in the order width x height x depth



DESJO 31
półka długa 
long shelf
170 x 27 x 24

DESJO 32
półka krótka 
short shelf
118 x 27 x 24

DESJO 40
stół rozkładany 
extendable table
150-200 x 76 x 90

DESJO 41
stolik okolicznościowy z 2 szufladami 
2 drawer coffee table
80 x 46 x 80

DESJO 50
łoże 140 (bez materaca i rusztu*) 
bed 140 (without mattress and grid*)
160 x 90 x 208

DESJO 42
stół rozkładany 
extendable table
136-210 x 76 x 90

DESJO 53
łoże 160 (bez materaca i rusztu*) 
bed 160 (without mattress and grid*)
180 x 90 x 208

DESJO 52
szafka nocna z 1 szufladą 
1 drawer bedside table
57 x 51 x 42

DESJO 30
lustro 
mirror
118 x 70 x 3

DESJO 20
szafka RTV 
tv unit
170 x 46 x 42

DESJO 21
szafka RTV 
tv unit
118 x 58 x 42

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67
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DESJO 101
krzesło tapicerowane   
w tkaninie typu sawana 02 / 
upholstered chair with fabric 
- sawana 02
dąb sanremo / sanremo oak
42 x 92 x 40

DESJO 101
krzesło tapicerowane   
w tkaninie typu ekoskóra 
brąz / upholstered chair with 
faux leather - brown
dąb sanremo / sanremo oak
42 x 92 x 40



Malta
Program Malta stanowi propozycję dla 
nowoczesnego wnętrza, to meble dla tych 
którzy szukają oryginalności 
i niepowtarzalnego wzornictwa.  
W kolekcji połyskująca biel łączy się  
z ciemnym wybarwieniem orzecha, co 
nadaje meblom wyrazistości. Miękko 
zaokrąglone krawędzie stają się  
bezpieczniejsze dla użytkownika. Malta 
posiada wiele nietypowych brył, które 
zaspokoją najbardziej wyszukane potrzeby 
aranżacyjne.

Malta collection is a proposal for a modern 
interior. It’s furniture for those who seek 
originality and unique design.  
The shimmering white combined with dark 
walnut colouring makes the furniture  
expressive. The softly rounded edges are 
safer for the users. Malta has many  
unusual shapes that will satisfy the most 
sophisticated design needs.

Malta

kolorystyka / colours:
front / korpus: biały wysoki połysk + orzech azurro / 

biały + orzech azurro
front / body: white HG + walnut / 

white + walnut 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard
korpus / body: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Malta
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:
pokój dzienny, jadalnię

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, a dining room

Malta
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kolorystyka / colours:
front / korpus: biały wysoki połysk + orzech azurro / biały + orzech azurro

front / body: white HG + walnut / white + walnut 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu  
z wyjątkiem brył: 101 / Flat pack furniture, except for the units: 101

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Malta

MALTA 01
witryna 1-drzwiowa, L                           
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
1 door display unit, L                                
(optional lighting see p. 67)
68 x 198 x 42

MALTA 02
witryna 1-drzwiowa, P                            
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
1 door display unit, R                               
(optional lighting see p. 67)
68 x 198 x 42

MALTA 03
witryna 2-drzwiowa                            
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door display unit                                
(optional lighting see p. 67)
100 x 198 x 42

MALTA 05
szafa ubraniowa 2-drzwiowa  
2 door wardrobe
100 x 198 x 58

MALTA 09
komoda 2-drzwiowa z 4 szufladami 
2 door, 4 drawer sideboard
163 x 90 x 42

MALTA 10
komoda 2-drzwiowa z 3 szufladami  
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door, 3 drawer sideboard  
(optional lighting see p. 67)
163 x 90 x 42

MALTA 11
komoda 2-drzwiowa    
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door sideboard    
(optional lighting see p. 67)
100 x 139 x 42

MALTA 20
szafka RTV z 2 szufladami i 1 klapą 
2 drawer, 1 flap door TV unit
163 x 47 x 42

MALTA 21
szafka RTV z 1 szufladą 
1 drawer tv unit
109 x 47 x 42



MALTA 41
stolik okolicznościowy 
coffee table
120 x 43 x 60

MALTA 40
stół rozkładany 
extendable table
136-210 x 76 x 90

MALTA 101
krzesło tapicerowane w 
tkaninie typu move biała   
upholstered chair with fabric - 
move white
44 x 93 x 42

MALTA 101
krzesło tapicerowane w 
tkaninie typu ekoskóra biała   
upholstered chair with faux 
leather white
44 x 93 x 42

www.szynaka.pl

MALTA 30
półka długa 
long shelf
163 x 27 x 25

MALTA 31
półka krótka 
short shelf
108 x 27 x 25

MALTA 32
lustro 
mirror
125 x 67 x 3
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Dover
Kolekcja stworzona z pasją, wysokim  
poczuciem estetyki i ergonomii. 
Wielość brył oraz ujmujący, ponadczasowy 
kolor wiśni primavera pozwala na komfort  
i luksus aranżowania wnętrza.  
Łagodne softy podkreślają indywidualny 
charakter mebli.

A collection created with passion, a high 
sense of aesthetics and ergonomics.  
The multitude of shapes and the captivating, 
timeless primavera cherry colour ensures 
comfort and luxury of arranging the interior.  
Gentle curves emphasize the individual 
character of the furniture.

Dover

kolorystyka / colours:
front / korpus: wiśnia primavera / primavera cherry

front / body: wiśnia primavera / primavera cherry

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią 

drewnopodobną (finish), MDF / finish, MDF
korpus / body: płyta meblowa oklejona folią 

drewnopodobną (finish) / finish

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój dzienny, biuro, sypialnię, jadalnię, 
pokój młodzieżowy

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, an office, a bedroom, 
a dining room, teenager’s room

Dover
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DOVER 12 
komoda 3-drzwiowa   
z 3 szufladami 
3 door, 3 drawer sideboard
149 x 89 x 42 

DOVER 13
witryna 1-drzwiowa                      
z 2 szufladami, L/P                                              
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
1 door, 2 drawer display unit, L/R 
(optional lighting see p. 67)
52 x 130 x 36 

DOVER 14 
barek 1-drzwiowy z klapą              
i 1 szufladą, L/P 
coctail cabinet, L/R
52 x 130 x 36 

DOVER 16
komoda 2-drzwiowa z 1 klapą                                                    
i 1 szufladą   
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door, 1 drawer, 1 flap door 
sideboard   
(optional lighting see p. 67)
100 x 130 x 36

DOVER 09 
szafka RTV z 2 szufladami 
2 drawer tv unit
100 x 46 x 58 

DOVER 10 
szafka RTV z 3 szufladami 
3 drawer tv unit
149 x 46 x 58 

DOVER 11 
komoda 2-drzwiowa           
z 2 szufladami 
2 door, 2 drawer sideboard
100 x 89 x 42 

DOVER 18 
witryna 2-drzwiowa, L/P         
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door display unit, L/R            
(optional lighting see p. 67)
52 x 194 x 36 

DOVER 20
regał z 3 szufladami 
3 drawer bookcase
52 x 194 x 36

DOVER 21 
regał 1-drzwiowy, L/P 
1 door bookcase, L/R
52 x 194 x 36 

DOVER 22
szafa ubraniowa 2-drzwiowa 
2 door wardrobe
90 x 194 x 61

DOVER 23 
szafa 3-drzwiowa z 2 szufladami 
3 door, 2 drawer wardrobe
149 x 194 x 61 

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Dover
kolorystyka / colours:

front / korpus: wiśnia primavera / primavera cherry
front / body: wiśnia primavera / primavera cherry

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną (finish),  

MDF / finish, MDF
korpus / body: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną (finish) / finish

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu  
z wyjątkiem brył: 04, 101 / Flat pack furniture, except for the units: 04, 101

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth



DOVER 01 
półka wisząca  
wall shelf
100 x 43 x 26 

DOVER 03 
szafka wisząca przeszklona 
wall display unit
100 x 43 x 26 

DOVER 04 
lustro 
mirror
100 x 74 x 4 

DOVER 05 
stolik okolicznościowy 
coffee table
80 x 45 x 80 

DOVER 08 
stół rozkładany 
extendable table
160-200 x 76 x 90 

DOVER 40
biurko 1-drzwiowe z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer desk
140 x 77 x 70

DOVER 41
stolik okolicznościowy 
coffee table
70 x 45 x 70

DOVER 42
stół rozkładany 
extendable table
90 - 120 x 76 x 90

DOVER 43
stół rozkładany 
extendable table
140-180 x 76 x 90

DOVER 51 
szafka nocna z 1 szufladą 
1 drawer bedside table
52 x 44 x 42

DOVER 76 
łoże 160    
(bez materaca i rusztu*) 
bed 160    
(without mattress and grid*)
165 x 89/44 x 207 

DOVER 101
krzesło tapicerowane                   
w tkaninie typu 550 
upholstered chair with 550 fabric
46 x 90 x 43

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67
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Meris
Kolekcja stworzona w dwóch klimatycznych 
kolorach. Wiśnia malaga dla tych, którzy 
pragną tchnąć we wnętrze elegancję i szyk, 
akacja królewska dla tych, którzy preferują 
ciepło oraz kameralną atmosferę. Elementem 
wyróżniającym program są łagodne 
wycięcia oskrzyni łoża, stołu i stolika 
nawiązujące do łagodnych wykończeń 
wieńców dolnych i górnych. Program został 
przygotowany z myślą o aranżacji  
mieszkania, spełniającego wszystkie 
potrzeby i preferencje użytkownika.  
Elementy wchodzące w skład systemu 
pozwolą stworzyć przytulny pokój dzienny, 
jadalnię, sypialnię, pokój młodzieżowy oraz 
biuro. 

A collection developed in two climatic 
colours. Malaga Cherry for those who want 
to infuse interiors with elegance and chic; 
Royal Acacia for those who prefer warmth 
and cosy atmosphere. The elements  
distinguishing this program include  
delicate carvings in bed, table and coffee 
table frames corresponding to the mild 
finishes of the upper and lower rims. The 
program has been prepared bearing in mind 
the arrangement of an apartment that meets 
all needs and preferences of its user. The 
elements comprising the system shall allow 
creating a cosy living room, a dining room,  
a bedroom, a teenager’s room and an office.

kolorystyka / colours:
front / korpus: wiśnia malaga lub akacja królewska / 

cherry malaga or acacia 
front / body: wiśnia malaga lub akacja królewska / 

cherry malaga or acacia 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana, MDF / 

laminated chipboard, MDF
korpus / body: płyta meblowa laminowana, MDF / 

laminated chipboard, MDF

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Meris
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kolorystyka / colours:
front / korpus: brzoza barwiona na koniak 

front / body: birch painted cognac

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój dzienny, sypialnię, jadalnię, pokój 
młodzieżowy, biuro

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, a bedroom, a dining room, 
a teenager’s room, an office

Meris
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój dzienny, sypialnię, jadalnię, pokój 
młodzieżowy, biuro

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, a bedroom, a dining room, 
a teenager’s room, an office

Meris
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MERIS 01
regał z 2 szufladami 
2 drawer bookcase
50 x 205 x 36

MERIS 10
komoda 2-drzwiowa                     
z 2 szufladami 
2 door, 2 drawer sideboard
100 x 93 x 43

MERIS 02
regał 1-drzwiowy                          
z 2 szufladami, L/P 
1 door, 2 drawer bookcase, L/R 
50 x 205 x 36

MERIS 11
komoda z 4 szufladami 
4 drawer sideboard
100 x 93 x 43

MERIS 03
witryna 2-drzwiowa                        
z 2 szufladami, L/P                                           
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door, 2 drawer display unit, L/R 
(optional lighting see p. 67)
50 x 205 x 36

MERIS 12
komoda 3-drzwiowa                     
z 3 szufladami 
3 door, 3 drawer sideboard
150 x 93 x 43

MERIS 04
witryna 2-drzwiowa 
z 2 szufladami, L/P                                           
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door, 2 drawer display unit, L/R 
(optional lighting see p. 67)
50 x 205 x 36

MERIS 13
komoda 2-drzwiowa                     
z 5 szufladami 
2 door, 5 drawer sideboard
150 x 93 x 43

MERIS 05
szafa ubraniowa 2-drzwiowa 
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door wardrobe                       
(optional lighting see p. 67)
100 x 205 x 59

MERIS 06
bieliźniarka z lustrem                     
i 2 szufladami, L/P 
2 drawer laundry cabinet with 
mirror, L/R
50 x 205 x 59

MERIS 07
szafa 1-drzwiowa, L/P,            
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
1 door wardrobe, L/R,              
(optional lighting see p. 67)
50 x 205 x 59

MERIS 43
biurko 1-drzwiowe                        
z 1 szufladą, L/P 
1 door, 1 drawer desk, L/R
150 x 75 x 58

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Meris
kolorystyka / colours:

front / korpus: wiśnia malaga lub akacja królewska / cherry malaga or acacia 
front / body: wiśnia malaga lub akacja królewska / cherry malaga or acacia 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana, MDF / laminated chipboard, MDF

korpus / body: płyta meblowa laminowana, MDF / laminated chipboard, MDF

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu z wyjątkiem brył: 
08, 34, 45, 101 / Flat pack furniture, except for the units: 08, 34, 45, 101

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth



MERIS 08
półki opcjonalne 4 szt. do szafy 
typu 07 
shelves for wardrobe no. 07 
(4 pcs.)
47 x 2 x 56

MERIS 14
komoda 1-drzwiowa / barek                                               
z 1 klapą (opcjonalne oświetlenie 
str. 67) 
1 door, 1 flap door sideboard /
coctail cabinet (optional lighting 
see p. 67)
50 x 141 x 36

MERIS 15
szafka 1-drzwiowa                        
z 2 szufladami, L/P 
1 door, 2 drawer cabinet, L/R
50 x 141 x 36

MERIS 16
witryna 1-drzwiowa                       
z 2 szufladami, L/P                                         
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
1 door, 2 drawer display unit, L/R 
(optional lighting see p. 67)
50 x 141 x 36

MERIS 20
szafka RTV 
TV unit
100 x 45 x 59

MERIS 21
szafka RTV z 1 szufladą 
1 drawer TV unit
100 x 45 x 59

MERIS 22
szafka RTV 2-drzwiowa                 
z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer tv unit
150 x 45 x 59

MERIS 30
regał wiszący 
wall bookcase
100 x 42 x 26

MERIS 31
szafka wisząca z 1 klapą 
1 flap door wall cabinet
100 x 42 x 26

MERIS 32
regał wiszący 
wall bookcase
150 x 42 x 26

MERIS 33
witryna wisząca                                           
(opcjonalne oświetlenie str. 67)  
wall display unit                        
(optional lighting see p. 67)
150 x 42 x 26

MERIS 34
półka wisząca 
wall shelf
100 x 2 x 24

MERIS 40
stolik okolicznościowy 
coffee table
80 x 50 x 80

MERIS 41
stolik okolicznościowy  
coffee table
120 x 50 x 60

MERIS 42
stół rozkładany 
extendable table
140-180 x 75 x 80

MERIS 44
biurko 
desk
100 x 75 x 58

MERIS 45
łącznik biurek 
corner desk connector
58 x 2 x 58

MERIS 50/51
łoże 140/160  
(bez materaca i rusztu*) 
bed 140/160   
(without mattress and grid*)
typ 50: 150 x 90 x 217 
typ 51: 170 x 90 x 217

MERIS 52
szafka nocna 
bedside table
50 x 45 x 36

MERIS 101
krzesło tapicerowane                   
w tkaninie typu 04 
upholstered chair with 04 fabric
46 x 92 x 42

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67

www.szynaka.pl 30 | 31



Monez
Innowacyjny laminat ze strukturą sosny avola 
w połączeniu z elementami grafitowymi 
nadaje przestrzeni wyjątkowego charakteru. 
Szeroka gama elementów programu pozwala 
na dowolne i praktyczne zestawienie mebli 
w pokoju dziennym oraz na stworzenie 
własnego i niepowtarzalnego azylu w 
pokoju młodzieżowym. Różnorodność brył 
umożliwia aranżację jadalni, a także  
idealnego biura, w którym czas i realizowane 
zadania staną się przyjemnością.

The innovative pine laminate with Avola pine 
structure combined with graphite elements 
gives the furniture exceptional nature.  
A wide range of elements in the line allows 
to arrange various practical combinations  
of the furniture in the living room and to 
create your own, unique asylum in the youth 
area. The variety of shapes allows the  
arrangement of a dining room, as well as 
an ideal office, where you will love to spend 
your time and the tasks performed will be  
a pleasure.

kolorystyka / colours:
front / korpus: sosna avola / sosna avola + grafit

front / body: pine avola / pine avola + graphite

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard
korpus / body: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Monez
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój dzienny, jadalnię, pokój 
młodzieżowy

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a living room, a dining room,  
a teenager’s room

Monez
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MONEZ 01
witryna 4-drzwiowa z 1 szufladą 
4 door, 1 drawer display unit
92 x 160 x 37

MONEZ 21
komoda z 5 szufladami 
5 drawer chest
105 x 85 x 42

MONEZ 03
witryna 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer display unit
59 x 190 x 37

MONEZ 23
komoda 2-drzwiowa                     
z 4 szufladami 
2 door, 4 drawer sideboard
150 x 85 x 42

MONEZ 04
regał z 1 szufladą 
1 drawer bookcase
59 x 190 x 37

MONEZ 05
szafka 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer cabinet
59 x 190 x 37

MONEZ 06
regał szeroki z 1 szufladą 
wide bookcase with 1 drawer
92 x 190 x 37

MONEZ 07
szafa 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer wardrobe
92 x 190 x 62

MONEZ 09
szafa narożna 2-drzwiowa 
2 door corner wardrobe
78 x 190 x 35/90

MONEZ 20
komoda 2-drzwiowa                    
z 2 szufladami 
2 door, 2 drawer sideboard
105 x 85 x 42

MONEZ 42
biurko z 2 szufladami 
2 drawer desk
120 x 77 x 60

MONEZ 44
kontenerek 1-drzwiowy                
z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer container
37 x 54 x 52

kolorystyka / colours:
front / korpus: sosna avola / sosna avola + grafit

front / body: pine avola / pine avola + graphite

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture 
for self-assemblage 

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Monez



MONEZ 30
półka wisząca 
wall shelf
150 x 26 x 21

MONEZ 31
regał wiszący 
wall bookcase
120 x 38 x 27

MONEZ 32
półka wisząca 
wall shelf
105 x 26 x 21

MONEZ 40
stół rozkładany 
extendable table
140 -180 x 80 x 75

MONEZ 41
stolik okolicznościowy 
coffee table
104 x 43 x 62

MONEZ 50
szafka RTV z 2 szufladami 
2 drawer tv unit
150 x 42 x 42

MONEZ 51
szafka RTV z 1 szufladą 
1 drawer tv unit
105 x 56 x 42

MONEZ 71
szuflada pod łóżko 
underbed drawer
120 x 19 x 62

MONEZ 73
szafka nocna 
bedside table
59 x 56 x 35

MONEZ 70
łóżko 90                                    
(bez materaca i rusztu*) 
bed 90                                    
(without mattress and grid*)
103 x 86 x 206

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67
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Young
Lekka, nowoczesna forma mebli  
młodzieżowych YOUNG pozwoli na 
stworzenie różnorodnych aranżacji  
zgodnych z potrzebami nastolatków.  
System charakteryzują elementy w żywych 
barwach żółtego, połączone ze stonowaną 
kolorystyką dębu latte oraz bieli. W zestawie 
dostępnych jest trzynaście funkcjonalnych 
brył - asymetryczne, wiszące regały,  
ergonomiczne szafy czy nowoczesne łóżko  
i biurko z boczną szufladą.

The light, modern form of YOUNG furniture 
can be used to create various arrangements 
that meet the needs of teenagers. This 
system characterizes with elements in vivid 
yellow, combined with toned down colours 
of latte oak and white. The set comprises of 
thirteen functional elements - asymmetrical, 
wall-mounted bookshelves, ergonomic  
cabinets, a modern bed and a desk with  
a side drawer.

Young

kolorystyka / colours:
front / front: biały z elementami dębu latte i żółtego / 

white with latte oak and yellow
korpus / body: biały / white

 
wykonanie / made from:

front / front: płyta meblowa laminowana / 
laminated chipboard

korpus / body: płyta meblowa laminowana / 
laminated chipboard

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój młodzieżowy

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a teenager’s room

Young
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YOUNG 01
regał 1-drzwiowy z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer bookcase
49 x 194 x 39

YOUNG 31
regał wiszący 
wall bookcase
120 x 25 x 25

YOUNG 03
szafa ubraniowa 2-drzwiowa                        
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door wardrobe   
(optional lighting see p. 67) 
95 x 194 x 62

YOUNG 05
szafa 2-drzwiowa (garderoba)                        
(opcjonalne oświetlenie str. 67) 
2 door wardrobe                                                
(optional lighting see p. 67) 
136 x 194 x 92

YOUNG 21
komoda 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer sideboard  
95 x 110 x 39

YOUNG 22
regał szeroki 2-drzwiowy z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer bookcase
95 x 167 x 39

YOUNG 42
biurko z 1 szufladą i regałem 
1 drawer desk with bookcase
120 x 76 x 62

YOUNG 43
biurko 
desk
120 x 76 x 62

YOUNG 44
kontenerek 1-drzwiowy z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer container
49 x 60 x 50

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Young
kolorystyka / colours:

front / front: biały z elementami dębu latte i żółtego / white with latte oak and yellow
korpus / body: biały / white

 
wykonanie / made from:

front / front: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard
korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture 
for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth



YOUNG 32
półka wisząca 
wall shelf
95 x 25 x 25

YOUNG 70
łóżko 90 (bez materaca i rusztu*) 
bed 90 (without mattress and grid*)
97 x 86 x 208

YOUNG 69
szafka nocna z 1 szufladą  
1 drawer bedside table 
49 x 43 x 39

YOUNG 72
szuflada pod łóżko 
underbed drawer
120 x 20 x 62

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67
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Ikar
Zestaw mebli dziecięco-młodzieżowych, 
które odpowiadają najnowszym trendom  
i są doskonałym rozwiązaniem dla rodziców, 
chcących stworzyć idealne warunki dla 
rozwoju swoich dzieci. Dzięki zastosowaniu 
szerokiej gamy kolorystycznej uchwytów, 
bryły można dopasować do indywidualnego 
temperamentu dziecka. Modułowość oraz 
duża mobilność systemu umożliwiają 
swobodne zestawienie brył oraz aranżację 
wnętrza.

Furniture for teenagers and children that 
meets the latest trends and is a great option 
for parents who want to create the ideal 
conditions for the development of their  
children. Thanks to the wide range of  
handles’ colours, the furniture can be 
tailored to fit the individual child’s temper. 
Thanks to their modularity and high mobility, 
the cabinets can be customized and  
arranged at will.

Ikar

kolorystyka / colours:
front / front: biały, sosna avola / white, pine avola 

korpus / body: grafit / graphite
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana, MDF / 

laminated chipboard, MDF
korpus / body: płyta meblowa laminowana, MDF / 

laminated chipboard, MDF

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model
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Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

pokój młodzieżowy lub dziecięcy

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a teenager’s or child’s room

Ikar



Możliwość wyboru uchwytów 
A choice of handles

Wybarwienia uchwytów / coloring holders:
R - różowy / pink,
T - turkusowy / turquoise,
F - fioletowy / violet,
G - grafitowy / graphite,
L - limonka / limez

Uchwyty / Handles
U2 - szer. / witdh - 32 cm
U3 - szer. / witdh - 44 cm
U4 - szer. / witdh - 65 cm

 R T F G L
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IKAR 01
regał 1-drzwiowy z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer bookcase
44 x 194 x 36

IKAR 02
słupek 2-drzwiowy 
2 door high cabinet
44 x 194 x 36

IKAR 03
szafa ubraniowa 2-drzwiowa (po jednej 
stronie bieliźniarka) 
2 door wardrobe (with laundry space)
84 x 194 x 50

IKAR 04
szafa narożna 1-drzwiowa 
1 door corner wardrobe
53 x 194 x 35/73

IKAR 05
szafa 2-drzwiowa modułowa (garderoba), L/P 
modular wardrobe, L/R
136 x 194 x 92

IKAR 10
komoda 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer sideboard
84 x 87 x 36

IKAR 12
komoda 1-drzwiowa z 1 szufladą 
1 door, 1 drawer sideboard
84 x 133 x 36

IKAR 13
komoda 2-drzwiowa z 1 szufladą 
2 door, 1 drawer sideboard
124 x 133 x 36

IKAR 40
biurko 1-drzwiowe z 1szufladą 
1 door, 1 drawer desk
124 x 76 x 50

kolorystyka / colours:
front / front: biały, sosna avola / white, pine avola 

korpus / body: grafit / graphite
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana, MDF / laminated chipboard, MDF

korpus / body: płyta meblowa laminowana, MDF / laminated chipboard, MDF

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture 
for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Ikar



IKAR 31
regał wiszący 
wall bookcase
124 x 32 x 25

IKAR 50
łóżko 90 (bez materaca i rusztu*) 
bed 90 (without mattress and grid*)
95 x 86 x 205

IKAR 51
szafka nocna z 1 szufladą 
1 drawer bedside table
36 x 39 x 36

IKAR 52
skrzynia z klapą 
storage box
84 x 39 x 35

IKAR 53
szuflada pod łóżko 
underbed drawer
120 x 18 x 63

* 
typy rusztów str. 67 
types of grates see p. 67
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Milo
To połączenie nowoczesnej formy  
z funkcjonalnością. Charakterystycznym  
elementem tej kolekcji jest rozbudowane 
łoże zawierające dwie wysuwane szafki 
nocne. Niezwykle pojemna szafa  
z powodzeniem pomieści garderobę nawet 
kilku użytkowników. Całość dopełniają dwie 
funkcjonalne komody, które wraz  
z pozostałymi elementami pozwolą stworzyć 
oryginalną przestrzeń sypialnianą.

Milo is a combination of modern form with 
functionality. A characteristic feature of this 
collection is a wide, comfortable bed with 
two pull-out bedside cabinets and drawers. 
Extremely spacious wardrobe can  
successfully accommodate clothes of even 
several users. The set is completed by two 
functional drawers, which, together with 
other elements make an exceptional  
bedroom area.

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Milo

Milo
Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

sypialnię

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a bedroom



MILO 02
szafa ubraniowa 4-drzwiowa 
z 3 szufladami (z jednej strony 
bieliźniarka) 
4 door, 3 drawer wardrobe 
(with laundry space)
187 x 206 x 62

MILO 05
komoda 2-drzwiowa z 4 szufladami 
2 door, 4 drawer sideboard
145 x 90 x 38

MILO 06
komoda z 4 szufladami 
4 drawer sideboard
98 x 90 x 38

MILO 08
łoże 140 + 2 szafki nocne wysuwane z 2 szufladami                      
(bez materaca i rusztu*) 
bed 140 (including 2 bedside tables with 2 drawers)                                  
(without mattress and grid*)
146 x 86 x 205

MILO 09
łoże 160 + 2 szafki nocne wysuwane z 2 szufladami                      
(bez materaca i rusztu*) 
bed 160 (including 2 bedside tables with 2 drawers)                                  
(without mattress and grid*)
166 x 86 x 205

kolorystyka / colours:
front / front: dąb sonoma, biały / sonoma oak, white 

korpus / body: dąb sonoma / sonoma oak
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną, płyta meblowa foliowana / wood effect foil finish, foiled chipboard 

korpus / body: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną / wood effect foil finish

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość  
/ dimensions given in cm in the order width x height x depth

* 
typy rusztów str. 67 / types of grates see p. 67 www.szynaka.pl 48 | 49



Wenecja
Nowoczesna sypialnia, stworzona  
z minimalistycznych brył charakteryzujących 
się prostą formą. Elementem wyróżniającym 
mebel jest połączenie bieli z dębem  
sonoma. Brak uchwytów powoduje, że bryły 
nabierają jeszcze bardziej minimalistycznego 
wizerunku. Biel jest kolorem, który  
doskonale łączy się z innymi barwami, 
dzięki temu system ten sprawdzi się w wielu 
wnętrzach i aranżacjach.

A modern bedroom, composed  
of minimalist shapes characterized by  
a simple form. A distinctive element of the 
furniture is the combination of white with 
sonoma oak decor. Lack of handles causes 
that the furniture gets an even more  
minimalist look. White perfectly matches 
other colours, so the collection will be  
perfect for many different interiors and 
designs.

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

sypialnię

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
a bedroom

Wenecja

Wenecja



WENECJA 01**
szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi 
sliding door wardrobe
183 x 202 x 60

WENECJA 07
komoda z 4 szufladami 
4 drawer sideboard
80 x 104 x 38

WENECJA 06
komoda 2-drzwiowa z 4 szufladami 
2 door, 4 drawer sideboard
145 x 90 x 38

WENECJA 03
łoże 160 (bez materaca i rusztu*) 
bed 160 (without mattress and grid*)
172 x 80 x 206

WENECJA 05
szafka nocna z 1 szufladą 
1 drawer bedside table
42 x 46 x 38

* *
Do szafy typ 01 opcjonalnie samodomyk    
typ 12 lub dodatkowe 2 półki typ 11 
Type 01 for cabinet (option) soft close type 
12 or additional 2 shelves type 11
 

kolorystyka / colours:
front / front: dąb sonoma, biały / sonoma oak, white 

korpus / body: biały / white
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną, płyta meblowa foliowana / wood effect foil finish, foiled chipboard 

korpus / body: płyta meblowa oklejona folią drewnopodobną / wood effect foil finish

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość  
/ dimensions given in cm in the order width x height x depth

* 
typy rusztów str. 67 / types of grates see p. 67
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Neptun 1 + Saturn 101

Sunny 2 + Desjo 101

NEPTUN 1
stół rozkładany / folding table
biały połysk / white HG

SUNNY 2
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge

SATURN 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu sawana 05 /                
upholstered chair with fabric - sawana 05
biały / white 

Sunny 1 + Meris 101

SUNNY 1
stół rozkładany / folding table
dąb sonoma / sonoma oak

MERIS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu etna 23 /                      
upholstered chair with fabric - etna 23
dąb sonoma / sonoma oak

DESJO 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu sawana 21 /                    
upholstered chair with fabric - sawana 21
wenge / wenge

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Stoły i krzesła / Tables and chairs



SUNNY 1
stół rozkładany / folding table 
biały połysk / white HG
136-210 x 76 x 90

SUNNY 2
stół rozkładany / folding table 
biały połysk / white HG
160-234 x 76 x 90

NEPTUN 1
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
170-244 x 76 x 90

NEPTUN 1
stół rozkładany / folding table
biały połysk / white HG
170-244 x 76 x 90

SUNNY 1
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
136-210 x 76 x 90

SUNNY 2
stół rozkładany / folding table 
wenge / wenge
160-234 x 76 x 90

NEPTUN 1
stół rozkładany / folding table 
dąb sonoma / sonoma oak
170-244 x 76 x 90

SUNNY 1
stół rozkładany / folding table 
dąb sonoma / sonoma oak
136-210 x 76 x 90

SUNNY 2
stół rozkładany / folding table
dąb sonoma / sonoma oak
160-234 x 76 x 90

www.szynaka.pl 52 | 53

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość / dimensions given in cm in the order width x height x depth



Wenus + Mars 111Wenus + Mars 131

Uran 1 + Meris 101 Uran 2 + Mars 141

Space 1

URAN 1
stół rozkładany /  
folding table
biały matowy /         
white matt

SPACE 1
stolik okolicznościowy rozkładany /  
folding coffee table
biały matowy / white matt

URAN 2
stół rozkładany /  
folding table
dąb sonoma /          
sonoma oak

WENUS
stół rozkładany / 
folding table
dąb sonoma /          
sonoma oak

WENUS
stół rozkładany /  
folding table
wenge / wenge

MERIS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie 
typu sawana 21 / 
upholstered chair with fabric - 
sawana 21
biały / white

MARS 141
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
ekoskóra cayenne 1118 dk grey/  
upholstered chair with faux leather - 
cayenne 1118 dk grey
dąb sonoma / sonoma oak

MARS 131
krzesło tapicerowane            
w tkaninie typu etna 23 / 
upholstered chair with fabric 
- etna 23
dąb sonoma / sonoma oak

MARS 111
krzesło tapicerowane         
w tkaninie typu 018 / 
upholstered chair with 
fabric - 018
wenge / wenge

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model



URAN 1
stół rozkładany / folding table
biały matowy / white matt
110-160 x 76 x 110

URAN 2
stół rozkładany / folding table
biały matowy / white matt
130-180 x 76 x 130

URAN 1
stół rozkładany / folding table
dąb sonoma / sonoma oak
110-160 x 76 x 110

URAN 2
stół rozkładany / folding table
dąb sonoma / sonoma oak
130-180 x 76 x 130

URAN 1
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
110-160 x 76 x 110

URAN 2
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
130-180 x 76 x 130

SPACE 1
stolik okolicznościowy rozkładany /            
folding coffee table
biały matowy / white matt
80-160 x 46-78 x 80

WENUS 
stół rozkładany / folding table 
biały matowy / white matt
160-300 x 76 x 90

SPACE 1
stolik okolicznościowy rozkładany /            
folding coffee table 
wenge / wenge
80-160 x 46-78 x 80

WENUS 
stół rozkładany / folding table 
wenge / wenge
160-300 x 76 x 90

SPACE 1
stolik okolicznościowy rozkładany /            
folding coffee table 
dąb sonoma / sonoma oak
80-160 x 46-78 x 80

WENUS 
stół rozkładany / folding table 
dąb sonoma / sonoma oak
160-300 x 76 x 90

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość / dimensions given in cm in the order width x height x depth
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Jowisz + Mars 101

Opal 2 + Mars 131

Saturn 40 + Saturn 101

JOWISZ 
stół rozkładany / folding table
dąb sonoma / sonoma oak

OPAL 2
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge

MARS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 005 / 
upholstered chair with fabric - 005
dąb sonoma / sonoma oak

MARS 131
krzesło tapicerowane w tkaninie typu etna 15 / 
upholstered chair with fabric - etna 15
wenge / wenge

SATURN 40
stół rozkładany /  
folding table
dąb sonoma /          
sonoma oak

SATURN 40
stół rozkładany /  
folding table
wenge / wenge

SATURN 101
krzesło tapicerowane                
w tkaninie typu 005 / 
upholstered chair with            
fabric - 005
dąb sonoma / sonoma oak

SATURN 101
krzesło tapicerowane         
w tkaninie typu 004 / 
upholstered chair with 
fabric - 004
wenge / wenge
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JOWISZ
stół rozkładany / folding table 
dąb sonoma / sonoma oak 
136-210 x 76 x 90

SATURN 40
stół rozkładany / folding table 
biały matowy / white matt
90-180 x 77 x 90

OPAL 3*
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
120-160 x 76 x 88

OPAL 1*
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
140-180 x 76 x 80

SATURN 40
stół rozkładany / folding table 
dąb sonoma / sonoma oak
90-180 x 77 x 90

JOWISZ
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
136-210 x 76 x 90

SATURN 40
stół rozkładany / folding table 
wenge / wenge
90-180 x 77 x 90

OPAL 4*
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
90-122 x 76 x 90

*
dostępne również 
w kolorze orzech / 
available in walnut

OPAL 2*
stół rozkładany / folding table
wenge / wenge
140-180 x 76 x 80

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość / dimensions given in cm in the order width x height x depth
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DESJO 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
sawana 02 / upholstered chair with 
fabric - sawana 02
dąb sanremo / sanremo oak
42 x 92 x 40

MERIS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
sawana 21 / upholstered chair with 
fabric - sawana 21 
biały / white
46 x 92 x 42

SATURN 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
sawana 05 / upholstered chair with 
fabric - sawana 05 
biały / white
46 x 90 x 43

MARS 141
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
ekoskóra cayenne 1118 dk grey /          
upholstered chair with faux leather - 
cayenne 1118 dk grey
biały / white
47 x 100 x 41

MERIS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
etna 23 / upholstered chair with fabric 
- etna 23 
dąb sonoma / sonoma oak
46 x 92 x 42

MERIS 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
etna 15 / upholstered chair with fabric 
- etna 15
wenge / wenge
46 x 92 x 42

SATURN 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 005 / 
upholstered chair with fabric - 005
dąb sonoma / sonoma oak
46 x 90 x 43

DESJO 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
ekoskóra brąz / upholstered chair with 
faux leather - brown
dąb sanremo / sanremo oak
42 x 92 x 40

MARS 141
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
ekoskóra cayenne 1118 dk grey /           
upholstered chair with faux leather - 
cayenne 1118 dk grey
wenge / wenge
47 x 100 x 41

SATURN 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 004 / 
upholstered chair with fabric - 004
wenge / wenge
46 x 90 x 43

DESJO 101
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
sawana 21 / upholstered chair with 
fabric - sawana 21
wenge / wenge
42 x 92 x 40

MARS 141
krzesło tapicerowane w tkaninie typu 
ekoskóra cayenne 1118 dk grey /           
upholstered chair with faux leather - 
cayenne 1118 dk grey
dąb sonoma / sonoma oak
47 x 100 x 41

Meris 101

Saturn 101

Desjo 101

Mars 141



004

018

ekoskóra brąz /  
faux leather - brown

005

612

ekoskóra cayenne 1118 dk grey / 
faux leather - cayenne 1118 dk 
grey

etna 23 

sawana 21

etna 15

sawana 05

sawana 02

sawana 24

wymiary podane w cm w kolejności 
szerokość x wysokość x głębokość /
dimensions given in cm in the order 

width x height x depth
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MARS 101
krzesło tapicerowane                
w tkaninie typu 005 /                                      
upholstered chair with fabric 
- 005
dąb sonoma / sonoma oak
44 x 90 x 40

MARS 121
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu 612 /                                       
upholstered chair with fabric 
- 612
dąb sonoma / sonoma oak
44 x 90 x 40

MARS 131
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu sawana 24 /                                  
upholstered chair with fabric     
- sawana 24
biały / white
46 x 90 x 43

MARS 101
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu etna 15 /                                  
upholstered chair with fabric    
- etna 15
wenge / wenge
44 x 90 x 40

MARS 121
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu etna 15 /                                  
upholstered chair with fabric    
- etna 15 
wenge / wenge
44 x 90 x 40

MARS 131
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu etna 23 /                                  
upholstered chair with fabric     
- etna 23
dąb sonoma / sonoma oak
46 x 90 x 43

MARS 111
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu 612 /                                       
upholstered chair with fabric 
- 612
dąb sonoma / sonoma oak
44 x 90 x 40

MARS 131
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu etna 15 /                                  
upholstered chair with fabric    
- etna 15
wenge / wenge
46 x 90 x 43

MARS 111
krzesło tapicerowane               
w tkaninie typu 018 /                                       
upholstered chair with fabric 
- 018
wenge / wenge
44 x 90 x 40

Mars 131

Mars 111Mars 101

Mars 121

Tkaniny / Fabrics
 
Tkaniny są  
dedykowane krzesłom /                                   
Fabrics are dedicated to 
chairs
 



Mag euro
To prosty, wysoce ergonomiczny system 
mebli biurowych, idealny do tworzenia  
reprezentacyjnych, a zarazem  
funkcjonalnych miejsc pracy.  
Atutem mebla są zamki w standardowym 
wyposażeniu, a w kontenerach zamki  
centralne.

A highly ergonomic office furniture system, 
ideal for creating representative and  
functional workplaces. The advantage of the 
furniture are locks as standard equipment, 
and in the containers there are central locks.

kolorystyka / colours:
front / front: orzech / walnut

korpus / body: orzech / walnut
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard
korpus / body: płyta meblowa laminowana / 

laminated chipboard

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Mag Euro
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Z TYM SYSTEMEM URZĄDZISZ:

biuro

YOU CAN USE THIS SYSTEM TO 
FURNISH: 
an office

Mag euro

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model
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MAG EURO 01
szafa 2-drzwiowa aktowa 
2 door wardrobe
80 x 181 x 35

MAG EURO 12
szafa 2-drzwiowa ubraniowa 
2 door wardrobe 
80 x 181 x 35

MAG EURO 05
szafa aktowa 1-drzwiowa 
1 door wardrobe
40 x 181 x 35

MAG EURO 09
szafka 2-drzwiowa 
2 door cabinet
80 x 77 x 35

MAG EURO 02
regał 4-drzwiowy półotwarty ze 
szkłem 
4 door bookcase
80 x 181 x 35

MAG EURO 06
regał 1-drzwiowy półotwarty 
1 door bookcase,
40 x 181 x 35

MAG EURO 10*
regał 
wall case
80 x 77 x 35

MAG EURO 03
regał 2-drzwiowy półotwarty 
2 door bookcase
80 x 181 x 35

MAG EURO 07*
regał wąski wysoki 
narrow bookcase
40 x 181 x 35

MAG EURO 04
regał 
bookcase
80 x 181 x 35

MAG EURO 08
regał narożny 
corner bookcase
35 x 181 x 35

MAG EURO 40
szafa ubraniowa 2-drzwiowa 
narożna
2 door corner wardrobe
90 x 181 x 90

kolorystyka / colours:
front / front: orzech / walnut

korpus / body: orzech / walnut
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu / furniture 
for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość /  
dimensions given in cm in the order width x height x depth

Kolekcja / Collection Trendline 2015 Model zastrzeżony / Reserved model

Mag euro



MAG EURO 11*
szafka 1-drzwiowa 
1 door cabinet
40 x 77 x 35

MAG EURO 15
kontener z 4 szufladami 
4 drawer container
42 x 57 x 57

MAG EURO 16
kontener na kartoteki 
container
42 x 57 x 57

MAG EURO 25 / 26
dostawka L/P 
desk extension L/R
160 x 75 x 60

MAG EURO 29
łącznik 
corner desk connector
55 x 75 x 75

MAG EURO 36*
nadstawka 
extension
140 x 25 x 30

*
do wyczerpania stanów 
magazynowych /  
while stock lasts

MAG EURO 20 / 21
biurko 120 / 140 
desk 120 / 140
typ 20: 120 x 75 x 75 
typ 21: 140 x 75 x 75

MAG EURO 27*
dostawka 
desk extension
85 x 75 x 60

MAG EURO 30*
łącznik 
corner desk connector
150 x 75 x 57

MAG EURO 22
biurko 
desk
120 x 70 x 60

MAG EURO 32*
biurko narożne 
corner desk
86 x 75 x 86

MAG EURO 31*
łącznik 
corner desk connector
101 x 75 x 115

MAG EURO 23*
stół konferencyjny 
conference table
200 x 75 x 75

MAG EURO 24*
stół konferencyjny 
conference table
200 x 75 x 90

MAG EURO 28
łącznik 
corner desk connector
75 x 75 x 75

MAG EURO 35*
nadstawka 
extension
120 x 25 x 30
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kolorystyka / colours:
front / front: biały połysk + grafit połysk / white gloss + graphite gloss  

korpus / body: biały / white
 

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard 

korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated chipboard 

Meble systemu dystrybuowane w paczkach do samodzielnego montażu/ furniture for self-assemblage

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość / dimensions given in cm in the order width x height x depth

GLOSSY 01
korpus szafy 
cabinet body
210 x 210 x 59

GLOSSY 02
drzwi przesuwne 
sliding doors
207 x 207 x 4

GLOSSY 03
półka 
shelf
50 x 52 x 1,6

GLOSSY 06
szuflada 
drawer
46 x 19 x 47

GLOSSY 07
dociąg drzwi                                  
(element opcjonalny) 
doors soft-closing mechanism 
(option)

GLOSSY 04
drążek ubraniowy krótki 
clothes hanging bar short
(długość 49,2 cm z okuciami / 
length 49,2 cm with fittings)
 

GLOSSY 05
drążek ubraniowy długi 
clothes hanging bar long 
(długość 102,8 cm z okuciami / 
length 102,8 cm with fittings)
 

Typ 02
biały połysk + grafit połysk /  
white gloss + graphite gloss

Typ 02
biały połysk / white gloss 
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Akcesoria i oświetlenie

SZAFA GLOSSY
wariant 1 (zawiera typy: 1 x 01, 1x 02, 4 x 03, 
1 x 05, 6 x 06, 1 x 07) 
wardrobe set 1 (include types: 1 x 01, 1x 02, 
4 x 03, 1 x 05, 6 x 06, 1 x 07)
210 x 210 x 59

SZAFA GLOSSY
wariant 4 (zawiera typy: 1 x 01, 1 x 02,          
6 x 03, 1 x 05, 1 x 07) 
wardrobe set 4 (include types: 1 x 01, 1 x 02,          
6 x 03, 1 x 05, 1 x 07)
210 x 210 x 59

SZAFA GLOSSY
wariant 3 (zawiera typy: 1 x 01, 1 x 02,          
3 x 03, 1 x 04, 1 x 05, 1 x 07) 
wardrobe set 3 (include types: 1 x 01, 1 x 02,          
3 x 03, 1 x 04, 1 x 05, 1 x 07)
210 x 210 x 59

SZAFA GLOSSY
wariant 2 (zawiera typy: 1 x 01, 1 x 02,          
4 x 03, 1 x 05, 3 x 06, 1 x 07) 
wardrobe set 2 (include types: 1 x 01, 1 x 02,          
4 x 03, 1 x 05, 3 x 06, 1 x 07) 
210 x 210 x 59

Szafy Glossy / Glossy wardrobe



3-L-BC-2-0000-01
zestaw oświetleniowy półki szklanej                                                              
(2 x punkt świetlny LED,                          
1 x transformator)   
Lighting system of a gloss 
shelf (2 x LED, 1 x transformer)                                      
Do modeli / for models:                            
Dover: 13, 16, 18

3-L-BC-1-0070-03
zestaw oświetleniowy półki szklanej     
(1 x klips LED, 1 x transformator)  
Lighting system of a gloss shelf 
(1 x LED clip, 1 x transformer)                                                   
Do modeli / for models:                 
Meris: 03

3-L-BC-2-0070-03
zestaw oświetleniowy półki szklanej     
(2 x klips LED, 1 x transformator)  
Lighting system of a gloss shelf 
(2 x LED clip, 1 x transformer)                                                   
Do modeli / for models:                                                                   
Meris: 04, 16                                                   
Desjo: 01, 02, 03

2-L-BC-1-0000-01 
zestaw oświetleniowy podwieńcowy                                                     
(1 x oczko LED, 1 x transformator)                                              
Proximity lighting system                        
(1 x LED eye,  1 x transformer) 
Do modeli / for models:                                                    
Meris: 03, 04, 16                                                
Malta: 11                                    
Desjo: 01

2-L-BC-2-0000-01 
zestaw oświetleniowy podwieńcowy     
(2 x oczko LED, 1 x transformator)                                                 
Proximity lighting system                               
(2 x LED eye, 1 x transformer)                                                   
Do modeli / for models:                                                    
Meris: 04                                                   
Desjo: 02, 03                                                    
Malta: 01, 02, 03

2-L-BC-3-0000-01 
zestaw oświetleniowy podwieńcowy     
(3 x oczko LED, 1 x transformator)                                                 
Proximity lighting system                              
(3 x LED eye, 1 x transformer)                                                                                                      
Do modeli / for models:                                                    
Meris: 33                                                          
Malta: 10

2-L-BC-1-0150-01 
zestaw oświetleniowy zbliżeniowy 
(świeci po otwarciu drzwi)                
1 x oprawa LED, 1 x transformator)                                                    
Proximity lighting system                
(illuminates when door is open) 
1 x LED fitting, 1 x transformer)                                               
Do modeli / for models:                                                    
Young: 03, 05                                                   
Meris: 05, 07, 14                                                                                                      
Ikar: 05

2-L-BC-2-0150-01 
zestaw oświetleniowy zbliżeniowy 
(świeci po otwarciu drzwi)                
2 x oprawa LED, 1 x transformator)                                                     
Proximity lighting system                
(illuminates when door is open) 
2 x LED fitting, 1 x transformer)                                               
Do modeli / for models:                                                    
Meris: 05                                                    
Desjo: 06, 07

R-80, 
ruszt do łóżka 80  
grate for a bed 80
80 x 188

R-90
ruszt do łóżka 90  
grate for a bed 90
90 x 188

R-140
ruszt do łóżka 140  
grate for a bed 140
139 x 188

R-160
ruszt do łóżka 160  
grate for a bed 160
159 x 188

R-180
ruszt do łóżka 180 
grate for a bed 180
179 x 188

wymiary podane w cm w kolejności szerokość x wysokość x głębokość / dimensions given in cm in the order width x height x depth
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Oświetlenie / Lighting

Ruszty do łóżek / Grates to bed
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SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.  
14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20 
tel. + 48 89 645 21 28  
fax: + 48 89 645 53 62  
info@szynaka.pl

 
Biuro Handlowe,  
14-200 Iława, ul. Ostródzka 54,  
tel. +48 89 644 92 26-29 
fax. +48 89 644 85 58  
sprzedaz@szynaka.pl  

 
www.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 ograniczenia 
wynikające z techniki druku. Zaleca się montaż mebli zgodnie 
z instrukcją obsługi. Katalog nie stanowi oferty handlowej. 

 
Manufacturer reserves the right to implement changes 
in construction, color and sizes. Reproduced colors 
may be slightly diffeent than the actual colours of  
furniture due to limitations of the printing technique.  
It is recommended that you follow the instruction  
manual when assembling the furniture. This catalogue 
does not constitute as a commercial offer. 


