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Music and the art of creating interiors are governed by similar 
rules. The harmonious but intriguing ensemble is made of 
elements that are clearly different from each other. The tension 
built between them defines the final expression of the work. 
TORE and BRENO, the new premium class tables in the PAGED 
offer, use this principle.

Muzyka i sztuka tworzenia wnętrz rządzą się podobnymi 
zasadami. Harmonijną, ale intrygującą całość tworzą elementy 
wyraźnie różniące się od siebie. Napięcie zbudowane między 
nimi definiuje ostateczny wyraz dzieła. TORE i BRENO, nowe 
stoły klasy premium w ofercie PAGED, wykorzystują tę zasadę.

Napięcie budowane  
przez kompozycję

The tension built up  
by the composition
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TORE jest dynamicznym połączeniem dwóch płaszczyzn 
i dwóch grup materiałów. Podstawa składa się z czterech 
nóg o charakterystycznej, ostrej geometrii, zwężających się 
ku dołowi. Stanowi ona rodzaj fundamentu pod cienkim, 
zaokrąglonym na rogach blatem. Rolę spoiwa pomiędzy tymi 
sekcjami pełnią czarne metalowe łączniki, odcinające się od 
naturalnej barwy drewna pozostałych elementów.

TORE is a dynamic combination of two planes and two groups of 
materials. The base consists of four legs with a characteristic, sharp 
geometry, tapering downwards. It is a kind of a foundation under a 
thin table top with rounded corners. The role of the binder between 
these sections is played by black metal connectors that stand out 
from the natural color of the wooden elements.



5

tore & Aires W
TORE

oak · dąb

    

760 900 1800 

760 900 2000

760 900 2200

netto weight · waga netto
47 kg
50 kg
55 kg

places at the table · ilość osób:
depending on the selected size ·
zależnie od wybranej wielkości

AiREs W

oak · dąb

    

780 580 550 465 615

netto weight · waga netto
8 kg

design · projekt: 
Dario Polaco

available table lenght  
· dostępne długości blatów: 

1600 / 1800 / 2000
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Wyróżnikiem wizualnym BRENO jest rozcięcie drewnianych 
płaszczyzn nóg i blatu cienką warstwą czarnego laminatu 
hpl. Tworzy on wewnętrzy kontur bryły mebla. Trapezoidalny, 
dynamiczny kształt nóg, kontrastuje z zaokrąglonym blatem. 
Oba te elementy pozostają jednak w swoistej wizualnej 
i funkcjonalnej harmonii, dzięki podobnej grubości oraz 
wykorzystaniu kompozytu w roli wewnętrznej warstwy.

Visually distinguishing feature of BRENO is the cutting of the wooden 
surfaces of the legs and the top with a thin layer made of black hpl.  
It creates the internal contour of the furniture’s body. The trapezoidal, 
dynamic shape of the legs contrasts with the rounded top. Both 
these elements remain in a specific visual and functional harmony 
thanks to the similar thickness and the use of the composite as an 
internal layer.
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breno & big tuk
BRENO

oak · dąb

    

760 900 1800 

760 900 2000

760 900 2200

760 900 2400

netto weight · waga netto
44 kg
47 kg
51 kg 
55 kg

places at the table · ilość osób:
depending on the selected size ·
zależnie od wybranej wielkości

BiG TUK

oak · dąb

    

895 640 570 480 740

netto weight · waga netto
9 kg

design · projekt: 
Nikodem Szpunar

available table lenght  
· dostępne długości blatów: 
1800 / 2000 / 2200 / 2400 
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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.

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.”



www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99

43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00

jasienica@paged.pl


