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PROJEKT ∙ DESIGN

Dario Polaco

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk ∙ beech /  dąb ∙ oak

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

830 670 610 400 620

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

-

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie ∙ back

gładki tył oparcia · veneer on the back of the backrest

spód siedziska ∙ underneath ot the seat

ARIA LOUNGE and ARIA ULTRA LOUNGE are two 

new variants in ARIA family. As the name suggests, 

they were created for stylish, luxurious lounge areas. 

The concept of the original has been fully honoured, 

only the dimensions and angles have changed, eg. 

lowering the seat height in the ARIA LOUNGE or 

lengthening and changing the angle of the armchair 

backrest in the ARIA ULTRA LOUNGE. All these 

changes were, of course, supposed to increase the 

comfort of use by providing the user with a 

comfortable, more leaning back and lower position.

ARIA LOUNGE i ARIA ULTRA LOUNGE są dwoma 

nowymi wariantami w rodzinie ARIA. Jak sugerują 

nazwy, zostały zaprojektowne na potrzeby stylowych, 

luksusowych lóż I stref relaksu. Pierwotny koncept 

został zachowany, zmianie uległy jedynie 

poszczególne wymiary i kąty, np. obniżona wysokość 

siedziska w ARIA LOUNGE czy wydłużenie oraz 

zmiana kąta nachylenia oparcia w ARIA ULTRA 

LOUNGE. Wszystkie modyfikacje zostały poczynione 

z myślą o podniesieniu komfortu odpoczynku poprzez 

ułatwienie przyjęcia półleżącej, relaksującej pozycji 

ciała.

gładkie · veneer

 

ARIA LOUNGE WW

przestrzeń publiczna ∙ public space 

tapicerowane · upholstered

 wnętrza domowe ∙ home use



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 3,5 9,5 15,5 155

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 

9 12 0,37 630/680/850 1 156

UWAGI ∙ COMMENTS

ARIA LOUNGE WW

Nie zalecamy tapicerowania tkaniną:  Bellagio, Glam Velvet , Daytona  (trudności w ułożeniu na wyrobie – efekt 

marszczenia); tapicerowanie w tkaninie powierzonej możliwe po przesłaniu materiału do prób i zaakceptowaniu 

próbki przez klienta · Due to the technical difficulties, we do not recommend upholstering with Bellagio, Glam 

Velvet and Daytona fabric; upholstery in COM (customer’s own material) possible after sending the material for 

tests and accepting the sample by the customer.

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


