
NOWE KOLEKCJE 
MEBLI PAGED  
Paged jest jednym z czołowych polskich pro-
ducentów mebli, którego historia sięga 1881 
roku. Na ofertę marki składa się dwadzieścia 
kolekcji mebli do jadalni, salonów i sypialni, 
jak również kilkadziesiąt modeli krzeseł, foteli 
i stołów. Duży udział starannie wyselekcjono-
wanego litego drewna oraz naturalnych forni-
rów zyskuje uznanie u kolejnych pokoleń od-
biorców. Wśród propozycji marki pojawiły się 
cztery nowe atrakcyjne kolekcje.

Przeznaczoną do salonu i jadalni kolekcję 
Bianco wyróżnia efektowne połączenie na-
turalnego dębowego forniru z połyskliwą 
bielą. Najbardziej oryginalnym modelem 
w linii jest zabudowa elektrycznego komin-

ka. Mebel może stanowić samodzielne wy-
posażenie lub być uzupełniony regałem na 
książki czy obszerną szafką. Rozkładany 
stół, w którego podstawę wbudowano prak-
tyczny schowek doskonale sprawdzi się 
podczas uroczystości w gronie rodziny 
i znajomych. Decydując się na Bianco mo-
żemy jeszcze wybierać spośród dwóch ro-
dzajów witryn o różnej wysokości, wiszącej 
półki i szafki RTV.

Drugą jesienną propozycją do części re-
prezentacyjnych jest linia Modern. Pięknie 
wyeksponowana faktura szczotkowanego 
dębowego forniru w naturalnym wybarwie-
niu połączona została z białymi błyszczący-
mi powierzchniami. Przeszklone półki witryn 
i szafki wyposażone w ambientowe oświetle-
nie nadadzą wnętrzu ciepły charakter. Stół 
z kolekcji Modern zamiast tradycyjnych nóg 
ma prostokątną podstawę. Dzięki temu za-
siadający przy nim mogą cieszyć się swobo-
dą, a sam mebel jest bardzo stabilny. Linię 
uzupełniają trzy rodzaje kredensów, duży re-
gał, niezależne wiszące półki, szafka na-
ścienna i wyposażenie części telewizyjnej.

Kolekcję Teo zaprojektowano do salonu 
w minimalistycznym stylu. Proste formy me-
bli przełamują wykończenia w dwóch odcie-
niach dębowego forniru. Jeden w natural-
nym kolorze, drugi zaś barwiony jest na od-
cień kawowy. W linii uwagę zwraca unikalne 
rozwiązanie jakim jest zabudowa elektrycz-
nego kominka. Wkład umiejscowiony jest 
w komodzie z otwieranymi frontami i szufla-
dą. Ustawiony samodzielnie stanie się nie-
zwykłą ozdobą, zestawiony z półkami czy 
barkiem zyska bardziej praktyczny charakter. 
Przeszklone części mebli Teo wyposażono 

w ciepłe oświetlenie. Kredens lub witryna 
ustawione w salonie nadadzą wnętrzu przy-
tulny charakter. Utrzymany w minimalistycz-
nym stylu zestaw uzupełniają dwie jasne ko-
mody, szafka RTV i wiszące półki.

Tegoroczne nowości Paged do salonu i ja-
dalni zamyka New York. Meble wykończone 
są fornirem dębowym w wyrafinowanym 
ciemnym wybarwieniu, który łączony jest 
z błyszczącymi frontami w kolorze toffi.  
Dodatkowo w witrynach umieszczono deko-
racje z litego drewna przypominającego łu-
pek. Ich chropowatą fakturę uwydatnia we-
wnętrzne oświetlenie w ciepłej tonacji. 
Zestawienie w kolekcji trzech różnych faktur 
przypadnie do gustu wszystkim ceniącym 
zdecydowane projekty. Ciekawym meblem 
należącym do kolekcji jest stół. Zamiast tra-
dycyjnych nóg, blat podtrzymuje konstrukcja 
dwóch krzyżujących się podpór. W linii New 
York znalazły się również dwa rodzaje witryn 
– wysoka i niska, szafka RTV, szafka wisząca 
i niezależna półka.

Oferta Pagedu dostępna jest w 250 punk-
tach dystrybucji na terenie całej Polski. 
www.paged.pl
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