
Producent: PAGED MEBLE

KRZESŁO ∙ CHAIR

PROJEKT ∙ DESIGN

Jadwiga Husarska-Sobina, Klaudia Kasprzak

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk · beech /dąb · oak

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

810 540 550 480 742

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

2

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie · back

tapicerowane · upholstered gładki tył oparcia · veneer on the back of the backrest

ARGO W

przestrzeń publiczna ∙ public space 

Rodzina ARGO stanowi wyraźny hołd dla harmonii 

kompozycji. Mocne, proste linie w dolnej części 

krzesła doskonale kontrastują z dynamicznymi, 

śmiałymi łukami w górnej części oparcia oraz 

konturach siedziska. Elementy te zostały dodatkowo 

otapicerowane, co czyni je wizualnie bardziej 

atrakcyjnymi. ARGO  jest także dostępne w wariancie 

wykończenia "W" (wyściełane po wewnętrznej 

stronie, po zewnętrznej natomiast prezentujące 

efektowny, naturalny rysunek drewna).

The ARGO family is a tribute to the harmony of 

composition. The strong, straight lines of the chair's 

lower part serve as an excellent contrast for the bold, 

dynamic curves of its upper backrest and the seat 

outlines. Additionally, all these parts are upholstered, 

which makes them visually more attractive. ARGO is 

also available in the "W" finishing standard (padded 

on the inside, with an effective, natural wood texture 

on the outside).

 wnętrza domowe ∙ home use



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.

1,9 2,5 7 11,5 115

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 

7 10 0,27 570/580/830 1 210

UWAGI ∙ COMMENTS

ARGO W

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


