
Producent: PAGED MEBLE

KRZESŁO ∙ CHAIR

PROJEKT ∙ DESIGN

Grzegorz Gancarczyk

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk ∙ beech / dąb· oak

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

780 535 520 475 -

500 (tapicerowane · upholstered)

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

4

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie · back

ARCHER  A-4801

przestrzeń publiczna ∙ public space 

tapicerowane · upholstered tapicerowane · upholstered

Krzesło, które ucieleśnia koncepcję gibkości. 

Charakterystyczne oparcie, wygięte w finezyjny łuk, 

zaskakująco harmonijnie komponuje się ostrymi, 

pozbawionymi zaokrągleń nogami o prostokątnym 

profilu. Tego typu kontrastów Archer posiada więcej. 

Przednie nogi są proste i dużo niższe od tylnych, 

wygiętych do przodu i przypominających kształtem 

ostry grot strzały. Ta forma dodaje bryle krzesła 

niesamowitej dynamiki, przypominając nieco sylwetkę 

człowieka w pozycji startowej do biegu.

A chair that embodies flexibility. A distinctive 

backrest bent in a subtle arch composes in 

surprising harmony with sharp, rounded legs of a 

rectangular profile. ARCHER bears more of such 

contrast. The front legs are straight and much lower 

than the rear legs. They bent forward and are shaped 

just like a cutting arrowhead. This form grants the 

body of the chair amazing dynamics that are 

resembling a silhouette of a man who is about to run.

 wnętrza domowe ∙ home use

gładkie · veneer



Producent: PAGED MEBLE

KRZESŁO ∙ CHAIR

ZUŻYCIE TKANIN ∙ FABRIC CONSUMPTION

szerokość tkaniny 1,40 m ∙ fabric use for COM — width 1,4 m

1 szt. 2 szt. 6 szt. 10 szt. 100 szt.

0,6 1,2 3,7 6,5 60  (tap. siedzisko· UPH seat)

0,6 0,6 1,8 3 28  (gładkie siedzisko· VS)

PAKOWANIE ∙ CARTON PACKAGING

waga netto waga brutto wymiar ilość w kartonie ilość w kontenerze 40

net [kg] gross [kg] m³ dimension pcs per box pcs per 40' container 

5,7 8,4 0,27 550/550/810 1 147         (tap. siedzisko· UPH seat)

5,5 8,2 0,27 550/550/810 1 147         (gładkie siedzisko· VS)

UWAGI ∙ COMMENTS

ARCHER  A-4801

PAGED MEBLE sp. z o.o.

siedziba: Jasienica

ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica www.pagedmeble.pl

tel.: +48 33 497 24 00

     e-mail:  jasienica@paged.pl


