
Producent: PAGED MEBLE

ŁAWKA ∙ BENCH

PROJEKT ∙ DESIGN

Dario Polaco

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk ∙ beech / dąb· oak

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

780 1220 550 480 615

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

-

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie · back

Armchair debuted in 2018 and surprised everyone 

with the unusual shape of its armrests and legs. It 

was inspired by a horse saddle. Later, this structure 

developed into a bench form which gave us the 

possibility to prepare a theme collection. But above 

all others – we could expand within the range of use. 

AIRES bench provides more usable space, which 

makes it an excellent piece of furniture for lounges, 

relaxation zones or customer service points. A 

noteworthy way of use of the bench may be 

conducting conversations with your clients by 

shortening the distance, both literally and figuratively

Fotel AIRES, który zadebiutował w 2018 roku, 

zaskakiwał nietypowym kształtem podłokietników i 

nóg, inspirowanych konstrukcją siodła jeździeckiego. 

Rozwinięcie tej konstrukcji do formy ławki pozwoliło 

na stworzenie pełnoprawnej kolekcji, ale przede 

wszystkim – poszerzenia obszaru zastosowań. 

Ławka AIRES to jeszcze więcej przestrzeni 

użytkowej, co czyni z niej doskonały mebel do lóż, 

stref relaksu, poczekalni lub punktów obsługi klienta. 

Ciekawą formą zastosowania może być 

wykorzystanie ławki przy prowadzeniu rozmów z 

klientami, by (dosłownie i w przenośni) skrócić 

dystans..

AIRES 

przestrzeń publiczna ∙ public space 

tapicerowane · upholstered tapicerowane · upholstered

 wnętrza domowe ∙ home use



Producent: PAGED MEBLE

ŁAWKA ∙ BENCH

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.

2,6 5 15 25 250

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 

15 18 0,68 660/1260/820 1 87

UWAGI ∙ COMMENTS

AIRES

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


