


Wymiary:
82 x 90 x 25 cm

Kolory nóżek:
czarny/miedziany/srebrny/złoty

Niezwykle funkcjonalny a zarazem
prosty stolik konsola, dedykowany
użytkownikom ceniącym niespotykane
i wyrafinowane wnętrze.

Malowana proszkowo stal doskonale
wpasuje się w nowoczesne i stylowe
pomieszczenie, od loftowego czy
Glamour, aż do stylu nowoczesnego.

Blat to płyta MDF, którą pokryliśmy
żywicą epoksydową w połysku, każdy
blat jest inny i unikatowy. Mogą być
podobne ale nigdy identyczne.
Wszystkie blaty wykonujemy ręcznie,
co stanowi o unikalności każdego mebla.

Na zdjęciach pokazane są przykładowe
realizacje, aktualna oferta dostępna jest
na stronie www.artehome.pl



Wymiary:
półki dolne 100 x 30 x 70 cm
wieszak górny 130 x 100 cm

półki dolne 80 x 25 x 70 cm
wieszak górny 130 x 80 cm

Kolory ramy i półek:
czarny

Kolory zdobienia wieszaka górnego:
czarny/złoty/srebrny

Opcjonalnie:
drewniana półka

Oryginalny i efektowny wieszak na ubrania
i dodatki, takie jak Twój ulubiony szalik,
kapelusz, czy parasol. Wyposażony w półki
na buty i torebki. Designerski i autorski
projekt przypadnie do gustu osób ceniących
indywidualny styl.

Malowana proszkowo stal doskonale
skomponuje się w aranżacji przedpokoju,
polecana zwłaszcza do wnętrz urządzonych
w stylu loftowym i nowoczesnym.

Na zdjęciach pokazane są przykładowe
realizacje, aktualna oferta dostępna jest na
stronie www.artehome.pl

wersja podstawowa półki

wersje opcjonalne półek



Nowoczesne i stylowe lustra świetnie nadające się do aranżacji pomieszczeń w stylu loftowym. Gładkie tafle
lustrzane oprawione zostały w czarne, klasyczne ramy, do złudzenia imitujące ramy okienne.

Lustra rewelacyjnie sprawdzą się w dużym holu, ale również w biurze, czy kawiarni. Efektowny, ultranowoczesny
design świetnie skomponuje się z meblami utrzymanymi w klimacie industrialnym. Dopracowane w każdym
szczególe, spełnią oczekiwania osób ceniących mocną konstrukcję. Nadają się do ustawienia pod ścianą, ale

również do powieszenia zarówno w pionie, jak i poziomie.

Window Mirror 1 MANHATTAN

Nr. kat. AHS18039L-Black
76 x 170 x 2,5 cm

Window Mirror 5 CHICAGO

Nr. kat. AHS18038
90 x 180 x 2,9 cm

Window Mirror 3 BROOKLYN

Nr. kat. AHS19103XM
70 x 140 x 3,5 cm

Window Mirror 4 NEW YORK

Nr. kat. AHS18039
90 x 76 x 2 cm

Window Mirror 2 BOSTON

Nr. kat. AHS18037-Black
80 x 120 x 2,9 cm
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