
Producent: PAGED MEBLE

FOTEL ∙ ARMCHAIR

PROJEKT ∙ DESIGN

Grzegorz Gancarczyk

PRZEZNACZENIE ∙ DESIGNED FOR

MATERIAŁ ∙ MATERIAL

buk ∙ beech / dąb· oak

WYMIARY ∙ DIMENSIONS

780 610 530 480 655

SZTAPLOWANIE ∙ STACKING

4

OPCJE ∙ OPTIONS

siedzisko ∙ seat oparcie · back

ARCHER  B-4801

przestrzeń publiczna ∙ public space 

tapicerowane · upholstered tapicerowane · upholstered

Fotel, który podobnie jak krzesło z tej samej rodziny, 

uosabia wszechstronność. Charakterystyczne 

oparcie wygięte w subtelny łuk zaskakująco dobrze

harmonizuje z ostrym, prostym kształtem nóg. 

Przednie nogi fotela są proste i niższe niż tylne. 

Wygięte do przodu i uformowane niczym grot strzały, 

nadają bryle mebla niesamowitą dynamikę. W fotelu 

ARCHER podłokietniki i oparcie tworzą całość, co 

znacznie zwiększa stabilność konstrukcji. 

Wewnętrzna strona oparcia jest tapicerowana dla 

zwiększenia komfortu użytkowania podczas 

dłuższych spotkań.

An armchair that, like a chair from the same family, 

embodies flexibility. The characteristic backrest bent 

into a subtle arch fits in surprising harmony with the 

sharp, rounded legs with a rectangular profile. 

ARCHER has more of these contrasting solutions. 

The front legs are straight and much lower than the 

rear legs. They bend forward and are shaped like an 

arrowhead. This form gives the armchair’s silhouette 

an amazing dynamics.

 wnętrza domowe ∙ home use

gładkie · veneer
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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.

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 

4,5 7,2 0,27 550/550/810 1 147

5,5 8,2 0,27 550/550/810 1 147         (tapicerowane · upholstered)

UWAGI ∙ COMMENTS

ARCHER  B-4801

PAGED MEBLE sp. z o.o.

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