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NEW COLLECTION

sza�a RTV
Nr.kat. MP-919_2
200 x 40 x 42 cm

sza�a
Nr.kat. MP-919_3
50 x 58 x 58 cm

ZESTAW

ALEXIS
Połączenie bieli i złota stanowi niezwykle eleganckie i klasyczne zestawienie kolorystyczne, dzięki któremu
modele świetnie rozjaśnią pomieszczenie i tchną w nie dużą dozę prestiżu i ekskluzywności. Modele inne
niż wszystkie, całkowicie wyjątkowe i niespotykane. O ich niebanalności świadczy ciekawa, owalna forma
i niezwykle dokładnie przemyślane elementy zdobnicze. Osadzone na złotych, niskich nóżkach, dzięki
którym stolik kawowy, szafka i szafka RTV będą wspaniałymi i wymarzonymi towarzyszami porannej
kawy, czy spotkań w gronie najbliższych.
Dzięki szufladom istnieje możliwość schowania drobnych rzeczy, bądź ukochanych książek. Ozdobne,
pionowe wgłębienia, którymi wszystkie modele są w całości wykończone, stanowią niezwykle efektowne
i przykuwające wzrok detale. Białe, marmurowe blaty w akompaniamencie złota przekładają się finalnie na
niespotykane i wyrafinowane meble, które ucieszą każdego miłośnika stylu glamour, nowojorskiego, czy
nowoczesnego.

stolik kawowy
Nr.kat. MP-919_1
130 x 70 x 42 cm

Lille
Nr.kat. 902
120 x 40 x 75 cm

ZESTAW

ZESTAW TOALETKOWY

GROSSE

LILLE

Opływowe kształty i ciekawe linie składają się na meble niezwykle
urokliwe, niebagatelne w formie i o wielkiej sile wyrazu. Oszałamiający
wygląd idzie w parze z wysoką funkcjonalnością. Biel i złoto to piękne
połączenie, sprawdzające się wyjątkowo w każdej aranżacji urządzonej
w stylu glamour, nowojorskim i nowoczesnym.

Wyrafinowany zestaw, na który składa się toaletka wraz ze stojącym, okrągłym
lusterkiem i elegancką pufą, zapewniający estetyczne spełnienie. Dopełnieniem
złotego stelażu jest szary, welurowy materiał obiciowy, kunsztownie poprzeszywany
w pionie. Zwieńczeniem złota i weluru jest blat z marmuru syntetycznego w kolorze
białym. Toaletka wyposażona została w szufladkę, w której zmieścisz wszystkie
potrzebne drobiazgi.

Szafka, stolik kawowy i szafka RTV będą wspaniałymi dodatkami do
salonu, czy jadalni, sprawiając, że już od pierwszej chwili nie będziesz
wyobrażać sobie bez nich życia.
Zaprojektowane i wyprodukowane z użyciem materiałów najwyższej
jakości pod postacią blatu z marmuru syntetycznego oraz złotej,
nierdzewnej stali chromowanej. W całości ozdobione pionowymi,
dekoracyjnymi perforacjami, umieszczonymi od siebie w równych
odległościach.

1. sza�a RTV
Nr.kat. 902
Kolor:
gold marble white/marble black
200 x 48 x 42 cm
Kolor:
gold marble white
180 x 48 x 42 cm
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2. stolik kawowy
Nr.kat. 902
130 x 65 x 42 cm
Kolor:
gold marble white/marble black

Aby Twój poranek był jeszcze przyjemniejszy, toaletka została wyposażona w stojące,
okrągłe lusterko, wykończone złotą ramką i osadzone na czterech, złotych nóżkach
z prostokątną podstawą. Swoistą kropką nad "i", dopełniającą całą aranżację, została
wygodna pufka w identycznym kolorze, co obicie na toaletce. Pufka została
ozdobiona tymi samymi, pionowymi przeszyciami, dzięki którym całość stanowi
bogaty i reprezentacyjny komplet.

ZESTAW TOALETKOWY

MILUZA
Zestaw idealnie dopełniający wystrój sypialni, dzięki któremu poczujesz się jak
królowa. Gwarantujemy, że już od samego patrzenia poprawia humor i dodaje
poczucia zadowolenia. Niezwykle zgrabna i spełniająca wiele funkcji, od czysto
dekoracyjnej po funkcjonalną. Na luksusowy zestaw składa się toaletka osadzona na
złotym stelażu wykonanym ze stali nierdzewnej, którego ciekawe wygięcie dodaje
pomieszczeniu lekkości i klasy.
Wspaniale dopełni wystrój Twojej sypialni, wpisując się świetnie we wnętrza
urządzone w stylu glamour i nowojorskim.
Ekskluzywna estetyka jest na wyciągnięcie Twojej ręki!

Miluza
Nr.kat. 905
120 x 40 x 75 cm
Kolor:
light beige/light grey

krzesło glamour E�enne
Nr.kat. TG-199
50 x 48 x 95 cm
Kolor:
gold light grey/black

Klasyczne i niezwykle uniwersalne kolory przybrały
w tym przypadku postać wykwintnego krzesła osadzonego
na złotym stelażu. Połączenie złota i szarości, bądź czerni
to synonimy bogactwa, szyku i przepychu, a to doskonały
punkt wyjścia do stworzenia bajecznej aranżacji wnętrza,
w której będziesz czuć się świetnie.
Zabawa kształtem osiągnęła tutaj apogeum, przekładając
się na produkt piękny i o ponadczasowym stylu. To hołd
złożony geometrii, począwszy od owalnego oparcia, przez
proste linie podłokietników, aż po pionowo wygięte nóżki.
Całość składa się na krzesło zadziwiające lekkością i
wytwornością.
To model dla miłośników dobrego designu. To gwarant
dopasowania się do wnętrz urządzonych w stylu glamour,
nowojorskim i nowoczesnym.

krzesło glamour Rossario
Nr.kat. TG-348
51 x 64 x 88 cm
Kolor:
gold lpink/blue/brown

Lekka konstrukcja, bogaty kształt i wysoka
funkcjonalność to synonim krzesła Rossario,
wykończonego w pięknym, miękkim welurze
w bajecznych kolorach. Idealnie odnajdzie się w jadalni
ustawione wokół stołu. Może stać się niemym świadkiem
Twoich spotkań rodzinnych, będąc towarzyszem
porannych i wieczornych posiłków. Okrągłe oparcie
zapewni odpowiednie podparcie Twoim plecom,
wpływając na wysokie poczucie relaksu i komfortu.
Piękne kolory weluru wspaniale współgrają ze złotym
wykończeniem i będą stanowić doskonały dodatek do
wnętrza urządzonego w stylu glamour, hampton
i nowojorskim.

LUSTRA

ELISA
Lustra Elisa to nowoczesne, okrągłe lustro w ekstrawaganckiej ramie poskładanej z różnych kawałków
kolorowych szkieł, stworzone z myślą o miłośnikach stylu glamour. Niewielka tafla lustra została otoczona
okręgiem w miedzianej lub złotej tonacji, na który zostały przyklejone lustrzane paski powyginane
w półokręgi.
Ciekawego efektu dodają wstawki w czarnym kolorze, dwa czarne trójkąciki i dwa półkola, umieszczone
naprzeciwko siebie. Nieszablonowy design i precyzyjne wykonanie sprawiają, że lustro będzie
charakterystycznym elementem każdej aranżacji wnętrza, zwłaszcza w salonie oraz sypialni.
Lustro wyposażone jest w zaczepy umożliwiające łatwy montaż. Będzie pasować do wnętrz urządzonych
w stylu glamour.
Piękny i nietuzinkowy element wyposażenia każdego niemal wnętrza.

Silvia
Nr.kat. 16JZ333-G
80 x 80 x 2 cm

LUSTRO

SILVIA
Stylowe nowoczesne lustro o wyszukanym wzornictwie. Niewątpliwą ozdobą tego nowoczesnego lustra jest czarno-złota
rama, składająca się z poprzeplatanych wielokątów.

lustro Elisa Champagne
Nr.kat. JSM288-G
90 x 90 x 2 cm

lustro Elisa Tawny
Nr.kat. JSM288T
90 x 90 x 2 cm

Geometryczna forma lustra Silvia będzie najlepszym rozwiązaniem dla stonowanych wnętrz, którym nada mocnego
akcentu. Solidne plecy lustra nowoczesnego Silvia wyposażone są w zaczepy umożliwiające powieszenie na ścianie.
Lustro w lustrzanej ramie Silvia sprawdzi się we wnętrzach urządzonych w stylu nowojorskim, glamour, czy modern.
Mocny akcent w pięknej formie. Nie sposób mu się oprzeć.

Golden Leaf
Nr.kat. 200Q305362
21 x 45 x 7,5 cm

Gorilla Book End
Nr.kat. 200Q304889
24,5 x 24,5 x 12,5 cm

Przepiękna dekoracja do podpierania książek
przedstawiająca goryla w złotym kolorze.
Figurka Gorilla, oprócz funkcji podpórki do książek
będzie doskonale prezentować się w każdym wnętrzu,
zachwyci nawet najbardziej wymagających.
Wspaniale wpisze się we wnętrza stylowe, jak
i nowoczesne, czy glamour. Figurka niezwykle pięknie
prezentuje się również solo, po prostu jako ozdoba
wnętrza, szczególnie jeśli zostanie ustawiona na regale,
czy komodzie.

Golden Tree
Nr.kat. 200QS005
22 x 8 x 40 cm

obraz More�
Nr.kat. AH-JOPE2016
130 x 110 x 3,8 cm

ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok
POLAND

obraz Bene�
Nr.kat. AH-FOPI2074A
100 x 100 cm

+48 536 100 414
+48 537 388 588
sprzedaz@artehome.pl
artehome1@artehome.pl
www.artehome.pl
Katalog jest bezpłatny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
ArteHome zastrzega sobie prawo do
zmian w prezentowanych kolekcjach.
Produkty zawarte w katalogu nie
wyczerpują całej oferty ArteHome.
Aktualna oferta produktowa
ArteHome dostępna jest na stronie
internetowej www.artehome.pl.

obraz Dijo
Nr.kat. AH-POPU894B
50 x 150 3,8 cm

Ze względu na ograniczenia
wynikające z techniki druku, kolory
pokazywane w katalogu mogą różnić
się od rzeczywistych kolorów
oferowanych produktów.
Zabrania się kopiowania, przerabiania
i rozpowszechniania jakiegokolowiek
elementu tego katalogu bez zgody
ArteHome.

Ręcznie malowane obrazy naciągnięte na wysokogatunkowe płótna to doskonały
sposób na uatrakcyjnienie ścian w domu i biurze. Dzięki nim pomieszczenia nabiorą
zupełnie nowego, indywidualnego charakteru.
To unikalny sposób na udekorowanie ścian. Ręcznie malowane obrazy wpasowują się
w kanon sztuki nowoczesnej. To wyłącznie najwyższa jakość użytych materiałów.
Zamalowane boki obrazów powodują, że nie potrzebują one dodatkowych ram i są od
razu gotowe do powieszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone –
ArteHome 2021/2022

/artehomepl
/artehome.pl
ArteHome
/artehomepl

