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Ziemia ma muzykę dla tych, którzy słuchają. Bliskość przyrody i
doświadczanie jej harmonijnego piękna wszystkimi zmysłami to jedno
z najgłębiej zakorzenionych źródeł przyjemności. Tego doświadczenia
nie da się niczym zastąpić, ale można je dopełnić. Ciepłą i osobistą
atmosferę spotkań w ogrodzie lub na tarasie gwarantują meble, wykonane
z naturalnych materiałów, cechujące się subtelnym, wyważonym
wzornictwem.
Polegając na swoim niemal 140-letnim doświadczeniu w produkcji mebli,
z radością oddajemy w Państwa ręce katalog naszej nowej marki. Paged
Garden powstała, by długowieczne meble wykonywane ręcznie i z
rzemieślniczą precyzją mogły Was cieszyć także poza ścianami Waszych
domów.
The earth has music for those who listen. The proximity of nature and experiencing
its harmonious beauty with all senses is one of the deepest-rooted sources of
pleasure. This experience cannot be replaced, but it can be enhanced. The warm
and personal atmosphere of meetings in the garden or on the terrace is guaranteed
by furniture made of natural materials, characterized by a subtle, balanced design.
Relying on our almost 140 years of experience in furniture production, we are
happy to present you with the catalog of our new brand. Paged Garden was created
so that long-lasting furniture made by hand and with craft precision can enjoy you
also outside the walls of your homes.

breva

breva

breva

beech · buk

beech · buk

900

465

574

430

740

1000 2000

netto weight · waga netto
8 kg

netto weight · waga netto
73 kg

back · oparcie:
solid · lite drewno
seat · siedzisko:
solid · lite drewno

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Paged Team
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tivano

tivano

tivano

beech · buk

beech · buk

820

572

538

430

650

740

1000 2400

netto weight · waga netto
11 kg

netto weight · waga netto
85 kg

back · oparcie:
solid · lite drewno
seat · siedzisko:
solid · lite drewno

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Paged Team
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sondo

sondo
beech · buk

306

684

2002

netto weight · waga netto
29 kg

back · oparcie:
solid · lite drewno
seat · siedzisko:
upholstered · tapicerowane
design · projekt:
Grzegorz Wit
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stackable up to 8 pcs.
sztaplowane do 8 szt.

garden 2020

4 levels
4 poziomy
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LESTE

LESTE

LESTE ottoman

beech · buk

beech · buk

		
880

840

800

295

577

880

840

800-1387

netto weight · waga netto
32,5 kg

netto weight · waga netto
39,5 kg

back · oparcie:
solid · lite drewno
seat · siedzisko:
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
solid · lite drewno
seat · siedzisko:
upholstered · tapicerowane

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Grzegorz Wit
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295

577

leste bench

LESTE

beech · buk

beech · buk

880

1440 800

295

577

550

890

1400

netto weight · waga netto
45 kg

netto weight · waga netto
44 kg

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane
seat · siedzisko:
upholstered · tapicerowane

design · projekt:
Grzegorz Wit

design · projekt:
Grzegorz Wit

13

garden 2020

15

accesories · akcesoria
breva cushion , poduszka

tivano cushion , poduszka

tivano double cushion , poduszka

SUMBA / Toptextil

SUMBA / Toptextil

SUMBA / Toptextil

SONDO cushion , poduszka
SUMBA / Toptextil

SUMBA Toptextil
composition . skład: 			
100% olefin
basis weight · gramatura:			
200 g/m²
width · szerokość:			
140 cm ± 3 cm
abrasion resistance (rubs) · odporność na ścieranie (suwów): 13 000
pilling:				
4
wet rubbing · tarcie mokre:		
4-5
dry rubbing · tarcie sucho: 		4-5
colour fastness to light · odporność na światło:
7/8
cigarette test · test papierosa		
PN-EN 1021-1:2014-12
Liquid-resistant · Odporne na płyny
Easy to clean · Łatwe w czyszczeniu
Fire retardant · Trudnopalne
Anti-bacterial · Antybakteryjne
Oeko Tex® Standard 100
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wood protector

content · zawartość:
100 ml

included · w zestawie:
wood protector · impregnat
cloth · ściereczka
consumption · zużycie:
100 ml of the agent is enough to
maintain the table and six chairs set
100 ml środka wystarcza
na konserwację zestawu
stół i sześć krzeseł
notice · uwagi:
we recommend using the product
after each summer season
rekomendujemy stosowanie
środka po każdym sezonie letnim
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covers · pokrowce

waterproof fabric · tkanina wodoszczelna

warranty terms for Paged Garden furniture
- maintenance with Paged Wood Protector
- clean according to the instructions
- place on a solid surface (do not place directly on the ground
or grass)
- store under Paged Garden covers in winter
warunki gwarancji mebli Paged Garden
– konserwować środkami Paged Wood Protector
– czyścić zgodnie z instrukcją
– stawiać na utwardzonym podłożu (nie stawiać bezpośrednio na gruncie lub trawie)
– w okresie zimowym przechowywać w pokrowcach
Paged Garden
garden 2020

breva cover , pokrowiec

tivano cover , pokrowiec

breva cover , pokrowiec

tivano cover , pokrowiec

SONDO cover , pokrowiec
*) covers for more than 1 item available on individual order · pokrowce na
więcej niż 1 szt. dostępne na indywidualne zamówienie

leste cover , pokrowiec

leste cover , pokrowiec

Leste cover , pokrowiec

Covers should be put on dry furniture only!

Pokrowce należy nakładać wyłącznie na meble osuszone!
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Meble Paged Garden
są produkowane w dużej
mierze ręcznie, przez
wykwalifikowanych
rzemieślników o bogatym
doświadczeniu w obróbce
drewna. Dzięki temu, każdy
z modeli opuszczających
naszą fabrykę jest na swój
sposób niepowtarzalny i
naznaczony osobowością
swojego twórcy. Pozwala
to także na precyzyjną
obróbkę detali i nadanie
produktowi najwyższej
jakości, niemożliwej
do uzyskania
w zautomatyzowanej
produkcji masowej.

Paged Garden furniture
is manufactured largely by
hand, by qualified craftsmen
with extensive experience
in woodworking. Thanks
to this, each of the models
leaving our factory is unique
in its own way and marked
by the personality of its
creator. It also allows for
precise machining of details
and giving the product the
highest quality, impossible
to obtain in automated mass
production.
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Jest tylko jedno środowisko. Ekosystem, z którego
pozyskujemy zasoby, jest
tym samym środowiskiem,
w którym funkcjonujemy
my i nasi klienci. Od niemal
140 lat działamy tak, aby
minimalizować straty środowiskowe oraz równoważyć
stan zasobów, które pozyskujemy. Traktujemy środowisko jako całość i dbamy
o nie na wielu poziomach
jednocześnie, tworząc w ten
sposób sprawny, autopojetyczny system interakcji z
otoczeniem. Drewno i inne

There is only one
environment. The ecosystem
that supplies us is the same
environment in which we and
our clients live and operate.
We have been minimizing
environmental losses and
balancing acquired resources
for almost 140 years. We
treat the environment as
a whole and we take care
of it in a number of ways
simultaneously. Thus,
we create an efficient,
autopoietic system of
interaction with the
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materiały do produkcji, takie
jak m.in. sklejka czy tkaniny,
pozyskujemy wyłącznie z
certyfikowanych źródeł.
Wymagamy od naszych
dostawców, aby drewno
pochodziło ze specjalnie wyselekcjonowanych
partii, oznaczonych znakiem
FSC® (Forest Stewardship
Council), a wykorzystywane
materiały obiciowe spełniały standardy OEKO-TEX.

environment. We obtain
wood and other materials
for production such as
plywood or fabrics only
from our certified sources.
The suppliers are to acquire
wood from specially selected
batches marked with
the FSC® mark (Forest
Stewardship Council),
whereas the upholstery
materials have to meet
OEKO-TEX standards.
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wybarwienia drewna

· wood stains

materiał . material: buk . beech

100
buk naturalny
natural beech

071
buk dębowy
beech oak

129
buk ambra
ambra beech

031
buk orzech 4
walnut

Różne gatunki drzew, a także struktura, usłojenie i różnice odcieni naturalnego drewna mają wpływ na absorbowanie bejcy w
procesie barwienia. Próbka stanowi jedynie fragment drewna i ma charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii.
Different species of trees, as well as the structure, grain and differences in shades of natural wood influence the absorption of stains during
the dyeing process. The sample is only a piece of wood and is for reference only. Do not expect a perfect copy.

⌂

Produkty Paged Meble z serii GARDEN należy przechowywać wewnątrz lub pod
zadaszeniem. Nie zalecamy przechowywania na zewnątrz, gdy meble mogą być bezpośrednie
narażone na działanie wody. Długotrwałe wystawienie na czynniki atmosferyczne może
skutkować zmianą barwy drewna i odkształceniem elementów.
Dla utrzymania maksymalnej trwałości zalecamy regularne impregnowanie mebli naszymi
środkami Paged Wood Protector okresowo przynajmniej raz w ciągu roku.

Paged Furniture products from the GARDEN series should be stored indoors or under a roof. We do
not recommend outdoor storage where the furniture may be directly exposed to water. Long-term
exposure to the atmospheric factors may change the color of the wood and deform the elements.
To maintain maximum durability, we recommend that the furniture is regularly impregnated with
our Paged Wood Protector at least once a year.

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014 r. poz.
121). Z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory zamieszczone
w niniejszym katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych
mebli. Artykuły dekoracyjne prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią
jedynie dekorację i nie są oferowane przez Paged Meble z siedzibą w Jasienicy
do sprzedaży. Wszystkie dane i informacje zawarte w katalogu należy traktować
jako aktualne w miesiącu kierowania katalogu do druku (tj. kwiecień 2021 r.).
Wymiary zostały zaokrąglone do pełnych centymetrów.
This catalogue is for informational purposes only and does not constitute an offer within
the meaning of the Civil Code Act of Dz. U. 2014 r. poz. 121. Due to the limitations of
printing technology, the colors shown in this catalogue may differ from the actual colors
of furniture. Decorative items shown in the pictures are merely decoration arrangement
and are not offered for sale by Paged Meble with headquarters in Jasienica. All data
and information in this catalog should be consider binding in the month of printing
(September 2018). Dimensions have been rounded to the nearest centimeters.

Paged Meble sp. z o. o. z siedzibą w Jasienicy informuje, iż z uwagi na procesy
produkcyjne oraz technologiczne, jak również ze względu na strukturę drewna
i oklein naturalnych posiadających zróżnicowane odcienie, kolorystykę, słoje i
promienie rdzeniowe oraz rysunek w zależności od warunków siedliskowych
drzewa, z którego zostały pozyskane, a także z uwagi na różnorodność partii
towarowych mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru poszczególnych mebli,
nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, w ramach mebli z
danej kolekcji mebli oferowanych przez Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy.
Paged Meble sp. z o. o. with its registered office in Jasienica hereby informs that due
to the production processes and technologies as well as due to the structure of wood
and natural veneers characterised by different shades, colours, rings, medullary rays
and design depending on the habitat conditions of the tree from which they have
been produced and because of the diversity of batches of goods, there may be certain
differences in the shades of colours of particular pieces of furniture even in case of
purchasing several pieces of the same product from a given furniture collection offered
by Paged Meble S.A. with its registered office in Jasienica.”
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www.pagedmeble.pl
Paged Meble sp. z o.o.
Cieszyńska 99
43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00
jasienica@paged.pl

