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STOŁY I KRZESŁA
Tables & chairs
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Wyrafinowana prostota jest fundamentem nowoczesnej elegancji.
Ta zasada jest doskonale widoczna w bryłach stołu NOBILE i krzeseł
RENO. Harmonijne, przyjemne dla oka kształty nadają meblom
bezpretensjonalnego charakteru. Przy bliższym kontakcie na pierwszy
plan wysuwają się jednak interesujące rozwiązania techniczne oraz
detale, wymagające niezwykle precyzyjnej ręcznej pracy.

Refined simplicity is the foundation of modern elegance. This principle
is perfectly visible in the solids of the NOBILE table and RENO chairs.
Harmonious, pleasing to the eye shapes give the furniture an unpretentious
character. On closer look, however, interesting technical solutions and
details that require extremely precise handwork come to the fore.

Dodatkowe wkładki chowane wewnątrz blatu mogą powiększyć stół do
długości 210 cm. Innowacyjnym rozwiązaniem jest spięcie klamrą tylko
oskrzyni stołu, dzięki czemu niezależnie od ilości wkładek konstrukcja
usztywnia się za pomocą zawsze tylko dwóch zaczepów.

Additional inserts hidden inside the top can enlarge the table to a length
of 210 cm. An innovative solution is clamping only the table frame, so that
regardless of the number of inserts the construction is stiffened by only two
clamps.
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nobile & reno
A-reno

S-nobile

oak · dąb

oak · dąb

845

450

530

450

76

80

130 / 170 / 210

netto weight · waga netto
5,5 kg

netto weight · waga netto
58 kg

design · projekt:
Paged Design Team

inserts · wkładki:
hidden inside · chowane wewnątrz
guide · prowadnica:
asynchronous · asynchroniczna
places at the table · ilość osób :
6-8
design · projekt:
Grzegorz Wit
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Krzesło SCUDO zdradza fascynacje klasycznym stylem wiedeńskim, ale
wybornie odnajdzie się także w nowoczesnych, odważnych realizacjach.
Duże tapicerowane powierzchnie zachęcają do eksperymentów w
doborze kolorystyki i faktury tkanin.

SCUDO chair reveals a fascination with classical Viennese style, but it will
also find its perfect place in modern, bold applications. Large upholstered
surfaces encourage experiments in the selection of colours and textures of
fabrics.
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scudo
A-scudo

S-scudo duo

beech · buk

beech + oak · buk + dąb

Okrągły stół SCUDO to ciekawa
interpretacja bryły walca;
główna konstrukcja mebla
wykorzystuje ją trzykrotnie, w
różnych proporcjach. Połączenie
naturalnego wybarwienia
dębowego blatu i czarnej bukowej
podstawy czynią
z tego stołu cenny dodatek do
wnętrz w stylu industrialnym.

850

540

550

485

760

netto weight · waga netto
8 kg

950

950/1350

netto weight · waga netto
38 kg

inserts · wkładki:
hidden outside · chowane na zewnątrz

The SCUDO round table is an
interesting interpretation of the
cylinder shape; the main structure
of the furniture uses it three
times, in different proportions.
The combination of natural wood
staining and a wooden black base
make this table a valuable addition
to industrial style interiors.

guide · prowadnica:
synchronous · synchroniczna
places at the table · ilość osób :
6-8
design · projekt:
Paged Design Team
stability with a maximum load of ·
stabilność przy maksymalnym obciążeniu:
40 kg
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Niewielka liczba elementów, dużo przestrzeni pomiędzy nimi,
koncentracja na surowych, podstawowych formach geometrycznych i
dużym kontraście kolorystycznym – to podstawy stylu industrialnego.
Zastąpienie w tej konfiguracji metalu drewnem zmienia wszystko.

A small number of elements, a lot of space between them, a focus on raw,
basic geometric forms and high colour contrast - these are the basics of the
industrial style. Replacing metal with wood in this configuration changes
everything.
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skag, tret & bark
sk-skag duo

sk-tret duo

sk-bark duo

beech + oak · buk + dąb

beech + oak · buk + dąb

beech + oak · buk + dąb

470

480

480

600

600

600

600

1200

netto weight · waga netto
19 kg

self-assembly table · stolik do
samodzielnego montażu

self-assembly table · stolik do
samodzielnego montażu
flatpack

self-assembly table · stolik do
samodzielnego montażu
flatpack

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Grzegorz Wit

Kompaktowy stolik SKAG sprawdzi
się podczas nieformalnych przyjęć
i w mniejszych pomieszczeniach.
Owalne kształty i konstrukcja oparta
w całości na drewnie pozwalają
na wykorzystanie mebla również
w przytulnych, ciepłych w wyrazie
aranżacjach.

Według Pitagorejczyków kwadrat
był figurą doskonałą. Dlatego
TRET ogranicza się tylko do tego
kształtu, ciesząc oko nienagannymi
proporcjami.

Zbudowany na planie
prostopadłościanu drewniany stolik
BARK jest przykładem mebla, w
którym estetyka nie dominuje nad
funkcją, co ułatwia wykorzystywanie
go w rozmaitych aranżacjach.

The compact SKAG table will work
well at informal parties and in smaller
spaces. Oval shapes and construction
based entirely on wood allow you to use
this piece of furniture also in cozy, warm
arrangements.

According to the Pythagoreans, the
square was a perfect figure. That is
why TRET is limited to this shape only,
pleasing the eye with impeccable
proportions.

Built on a rectangular plan, the wooden
BARK table is an example of furniture
in which aesthetics does not dominate
over function, making it easy to use in a
variety of arrangements.

flatpack

flatpack

flatpack

95 mm

95 mm

netto weight · waga netto
10 kg

115 mm

netto weight · waga netto
8 kg

680 mm
680 mm

680 mm
680 mm

1280 mm
680 mm
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DUO
s-argo duo

s-corso duo

s-cortes duo

s-crudo duo

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

76

110

110 / 155

76

85

120 / 161,5 / 203

76

90

90 / 135 / 180

76

90

160 / 260

s-lorem duo

s-orbi duo

s-paola duo

s-tondo duo

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

76

86

125 / 185

76

100

100 / 300

76

90

90 / 290

s-vasco duo

s-vito duo

oak · dąb

oak · dąb

76

85

140 / 220

76

80

120 / 190

76

90

160 / 240

76

90

150 / 250

76

80

80 / 280

76

120

120 / 170

76

100

100 / 145
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PODSTAWA STYLU LOFT

THE BASIS OF LOFT STYLE

Minimalistyczne wnętrze, surowe ściany, otwarte przestrzenie to
podstawa stylu loftowego. Jeśli lubisz beton, cegłę, neutralną kolorystykę
mamy dla Ciebie kilka propozycji dopełniających aranżację mieszkania w
stylu loftowym.

A minimalist interior, raw walls, open spaces are the basis of the loft style.
If you like concrete, brick, neutral colors, we have several suggestions for
you to complement your loft-style apartment arrangement.

wybarwieniach blatów, ale zawsze z nogami bejcowanymi na czarno.

Furniture in the duo collection are
available in all available table top
stains and always with black stained legs.

sk-orbi duo

sk-logan L duo

sk-logan s duo

sk-tag 4 duo

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

oak · dąb

50

43

Meble w kolekcji duo dostępne są we wszystkich dostępnych

75

56,8

113,7

38

47,3

92,5

50

60
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VITO
B-VITO
oak · dąb

810

540

550

480

Powrót w wielkim stylu! Bestseller Paged Meble od 2013, krzesło VITO, doczekało się
rozwinięcia do postaci fotela. Cechą charakterystyczną kultowego VITO było wykonanie
siedziska i oparcia z jednego arkusza sklejki. Fotel, który właśnie wprowadzamy, wykorzystuje
podobne rozwiązanie konstrukcyjne dla podłokietników – oba stanowią część wypraski
w kształcie litery „C”. Efekt wizualny jest zaskakująco spójny z duchem pierwowzoru. Czy
powtórzy także sukces rynkowy poprzednika?

740

netto weight · waga netto
7 kg

Back in style! Paged Meble’s bestseller from 2013, the VITO chair, has been developed into an
armchair. A feature of the iconic VITO was that the seat and back were made from a single sheet of
plywood. The armchair we just introduced uses a similar design solution for the armrests - both are
part of a “C” shaped molding. The visual effect is surprisingly consistent with the spirit of the original.
Will it also repeat the market success of its predecessor?

A-VITO

S-vito

oak · dąb

oak · dąb

810

540

550

480

760

netto weight · waga netto
7 kg

design · projekt:
Jacek Mikołajczak

900

1500/2000/2500

netto weight · waga netto
45 kg

bestse

ller

13 r.
od 20

design · projekt:
Jacek Mikołajczak
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nera
A-nera duo
beech · buk / oak · dąb

Styl industrialny nie musi być zimny i bezduszny.
NERA w udany sposób łączy smukłość formy i ciepłą barwę
naturalnego drewna z ostrymi kątami i powściągliwą kolorystyką,
charakterystyczną dla nowoczesnych wnętrz loftowych.
Oryginalna podstawa krzesła została wykonana z naturalnego drewna,
mimo że do złudzenia przypomina element metalowy. To rozwiązanie
pozwala na zachowanie wszystkich zalet drewna przy jednoczesnym
nadaniu meblowi nowoczesnej, odważnej formy.

Industrial style doesn’t have to be cold and soulless. NERA successfully
combines slender form and warm color of natural wood with sharp angles
and restrained colours, characteristic for modern loft interiors.
The original base of the chair is made of natural wood, although it looks
like a metal element. This solution allows you to keep all the advantages of
wood while giving the furniture a modern, bold form.
940

460

600

490

netto weight · waga netto
8,5 kg

Paged Meble sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy informuje, iż z uwagi na procesy produkcyjne oraz
technologiczne, jak również ze względu na strukturę drewna i oklein naturalnych posiadających
zróżnicowane odcienie, kolorystykę, słoje i promienie rdzeniowe oraz rysunek w zależności od
warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane, a także z uwagi na różnorodność
partii towarowych mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru poszczególnych mebli, nawet
w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, w ramach mebli z danej kolekcji mebli
oferowanych przez Paged Meble sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy.
Paged Meble with its registered office in Jasienica hereby informs that due to the production processes and
technologies as well as due to the structure of wood and natural veneers characterised by different shades,
colours, rings, medullary rays and design depending on the habitat conditions of the tree from which they
have been produced and because of the diversity of batches of goods, there may be certain differences
in the shades of colours of particular pieces of furniture even in case of purchasing several pieces of the
same product from a given furniture collection offered by Paged Meble sp. z o.o. with its registered office
in Jasienica.”

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 121). Z uwagi na ograniczenia wynikające
z techniki druku, kolory zamieszczone w niniejszym katalogu mogą się różnić od rzeczywistych
kolorów oferowanych mebli. Artykuły dekoracyjne prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych
stanowią jedynie dekorację i nie są oferowane przez Paged Meble sp. z o. o. z siedzibą w Jasienicy
do sprzedaży. Wszystkie dane i informacje zawarte w katalogu należy traktować jako aktualne w
miesiącu kierowania katalogu do druku (tj. marzec 2021 r.). Wymiary zostały zaokrąglone do pełnych
centymetrów.
This catalogue is for informational purposes only and does not constitute an offer within the meaning of the
Civil Code Act of Dz. U. 2014 r. poz. 121. Due to the limitations of printing technology, the colors shown
in this catalogue may differ from the actual colors of furniture. Decorative items shown in the pictures are
merely decoration arrangement and are not offered for sale by Paged Meble with headquarters in Jasienica.
All data and information in this catalog should be consider binding in the month of printing (March 2021).
Dimensions have been rounded to the nearest centimeters.

www.pagedmeble.pl
Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99
43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00
jasienica@paged.pl

