
Producent: PAGED MEBLE

FOTEL ∙ ARMCHAIR

PROJEKT ∙ DESIGN

Grzegorz Gancarczyk

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk ∙ beech

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

760 570 485 460 680

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

-

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie · back

B-1400 NODO

przestrzeń publiczna ∙ public space 

mata · mat

Charakterystycznym elementem krzeseł z rodziny 

NODO są cienkie tylne nogi, wykonane z bukowych 

prętów i wygięte w elegancki, zmysłowy kształt. 

Pozostała część sylwetki krzesła poniekąd uzupełnia 

to wrażenie, dzięki surowej geometrycznie formie 

siedziska i przednich nóg. Zarówno oparcie jak i 

siedzisko zapewniają doskonałą amortyzację 

podczas siedzenia dzięki zastosowaniu tkanin 

obiciowych lub maty. Interesujący fotel z tej rodziny, 

B-1400, przyciąga uwagę swoim charakterystycznym 

sposobem połączenia przednich i tylnych nóg na 

szczycie oparcia. 

A characteristic element of NODO family are thin 

back legs, made of one beech rod and bent into an 

elegant, sensual shape. The rest of the chair's 

silhouette somehow complements this impression 

with geometrically strict forms of the seat and front 

legs. Both the backrest and the seat provide 

comfortable cushioning thanks to the use of 

upholstery fabrics or mats. The characteristic 

armchair from this family, the B-1400, attracts 

attention with its characteristic connection of the front 

and rear legs on the top of the backrest. 

 wnętrza domowe ∙ home use

tapicerowane · upholstered

mata · mat



Producent: PAGED MEBLE

FOTEL ∙ ARMCHAIR

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.

1,7 1,7 2,5 3,8 35

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 

4,5 6 0,4 500/730/1050 1 szt. 1/122

UWAGI ∙ COMMENTS

B-1400 NODO

PAGED MEBLE sp. z o.o.

siedziba: Jasienica
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tel.: +48 33 497 24 00

     e-mail:  jasienica@paged.pl


