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sza�a RTV
Nr.kat. 1810
200 x 40 x 41 cm

sza�a
Nr.kat. 1810
60 x 40 x 60,5 cm

stolik kawowy
Nr.kat. 1810
130 x 70 x 41 cm

ZESTAW

LAVAL
Niepowtarzalny design mebli Laval urzeknie Cię od pierwszego wejrzenia. To propozycja niepospolita,

dla osób ceniących oryginalne meble o najwyższej jakości wykonania.

Stworzona z wyselekcjonowanych materiałów, na które składają się białe szkło hartowane oraz złota stal
nierdzewna, finalnie tworzą produkt niespotykany i wprost przeniesiony z Twoich snów. Białe połyskujące
szkło, które tworzy blat mebli, urozmaicone zostało złotymi detalami ze stali nierdzewnej, przekładających

się na niezwykłą trwałość i zapewniających długi okres niczym niezmąconego użytkowania.

Wyrafinowany styl, który zachwyca i pozostaje w pamięci.



STOLIK KAWOWY

BONDA

STOLIK KAWOWY

ESONNE

Absolutnie oryginalny stolik kawowy, którego główny element wyróżniający stanowi
ciekawy profil złotego stelaża, na którym stolik został osadzony.

Detale pod postacią precyzyjnie ułożonych złotych elementów, które składają się na
bajecznie niespotykany stolik sprawiają, że stolik stanowi rzemieślnicze arcydzieło,

które zapragniesz mieć w swoim domu od pierwszej chwili.

Solidny projekt i najwyższej klasy materiały wprowadzają do aranżacji salonu, czy
jadalni ponadczasowy szyk, który sprawdza się niezależnie od stylu wyposażenia

wnętrza, jednak szczególnie polecany jest do aranżacji wnętrz glamourowych
i nowoczesnych.

Wizualna symetria sprawia, że stolik kawowy jest godnym reprezentantem mebli
praktycznych, ale również wyjątkowo awangardowych i nowoczesnych.

Dwa białe blaty wykonane z marmuru syntetycznego w oprawie złota to coś więcej
niż mebel, to również gwarancja spełnienia i zaspokojenia wizualnych potrzeb.

Cztery złote nóżki, wolne przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami stelaża,
a także specjalne, ukośne miejsce na gazety tworzą produkt ponadczasowy

i niezwykle funkcjonalny.

stolik kawowy Bonda
Nr.kat. TC111
100 x 50 x 45 cm

stolik kawowy Esonne
Nr.kat. TC113
100 x 50 x 45 cm

ZESTAWY

RODEZ
Zgrabna forma uświetni wystrój salonu, sypialni, czy holu. Zestaw stworzony po to, aby dopełnić bujną

zieleń Twoich ukochanych roślin, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy ich użyciu stworzyć własną,
arcyciekawą kompozycję.

Pięknie harmonizuje z całym wystrojem pomieszczenia urządzonego w stylu glamour, a to dzięki
przepięknym i klasycznym złoceniom stelaża wykonanego ze stali nierdzewnej.

Zestaw stojaków to kunszt i wyjątkowa niepospolitość, która powoduje, że mebel nigdy nie wyjdzie
z mody.
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1. stojak z szufladami
Nr.kat. S102
103 x 30 x 33 cm
Kolor:
gold white/black

2. stojak z pojemnikiem
Nr.kat. S102
83 x 30 x 33 cm
Kolor:
gold white/black

3. stojak z półką
Nr.kat. S102
63 x 30 x 33 cm
Kolor:
gold white/black



LUSTRO

STELLA CHAMPAGNE
LUSTRO

STELLA SILVER
Nowoczesne lustro z misternie wycinanym obramowaniu, zlożonym z płatków luster,

które swoim charakterystycznym ułożeniem przypominają kwiat stokrotki.

Dekoracyjne lustro Stella będzie efektownie prezentowało się zwłaszcza w holu,
czy salonie.

Gustowne lustro w misternie wycinanym obramowaniu, złożonym z płatków luster. Swoim wyglądem Lustro Stella przypomina
kwiat stokrotki. Okrągła, niewielka tafla lustra otoczona subtelnymi, delikatnie zaokrąglonymi fragmentami szkła w srebrnym

kolorze. Nietuzinkowe, stworzone dla miłośników naturalnych aranżacji wnętrz.

Dekoracyjne lustro Stella będzie oryginalnie i efektownie prezentowało się zwłaszcza w holu, czy salonie. Wyposażone zostało
w zaczepy umożliwiające łatwy,

Stella Champagne
Nr.kat. 16JZ01-G
80 x 80 x 1,7 cm

Stella Silver
Nr.kat. 16JZ01S
80 x 80 x 1,7 cm



sza�i Venne
Nr.kat. 116
61 x 48 x 55 cm
Kolor:
gold white/black

krzesła glamour Salvadore
Nr.kat. TG-184
50 x 58 x 93 cm
Kolor:
gold light grey/black/brown

Połączenie szkła hartowanego ze stalą nierdzewną nawiązuje do przeciwstawnych sił natury, kojarząc się
z kontrastem kruchości i siły.

Geometryczny kształt i niska forma powodują, że dzięki stoliczkowi wprowadzimy do wnętrza ład i harmonię. Stoliczek
pomocniczy Venne nie ma typowych nóżek, dzięki czemu mebel stanowi świetny przykład nowoczesnej formy, jednakże

pięknie adaptującej się jak kameleon do wnętrz urządzonych w różnych stylach.

Stworzony z wyselekcjonowanych materiałów, dzięki którym wygląda nienagannie, mimo upływu czasu.

Nowoczesme, tapicerowane krzesła Salvadore łączą w
sobie wygodne siedzisko z eleganckim wykończeniem.

Charakterystycznym elementemkrzesła są nogi
w kształcie litery X.

Zastosowanie miękkiej, welurowej tkaniny obiciowej
dodaje mu wyjątkowego charakteru.

Najwyższa jakość zastosowanych materiałów i estetyka
wykonania sprawia, że jest to uniwersalny produkt.

SZAFKI

VENNE



półmiski Złoty Kwadrat
Nr.kat. 4AB5027 (AB)
30 x 33 x 7 cm
39 x 39 x 9 cm

wazon wysoki Biały
Nr.kat. A1644-(BC)
60,5 x 10,5 x 10,5 cm
52 x 10 x 10 cm

świecznik Biały
Nr.kat. A1828-(AB)
20 x 6,5 x 6,5 cm
25 x 6,5 x 6,5 cm

mały
Nr.kat. 302CP53663-1
20,5 x 20,5 x 20 cm

duży
Nr.kat. 302CP53695
15,5 x 15,5 x 31 cm

WAZONY

GOLDEN VASE

Si�ng Deer
Nr.kat. 253F182771
42 x 44,5 x 33 cm

Niebanalny kształt wazonu nadaje wnętrzu nutki nowoczesnego indywidualizmu. Idealnie prezentuje się zarówno
w nowoczesnych, jak i glamourowych wnętrzach. Wazon wykonany z wysokiej jakości ceramiki, niezwykle trwały

i wytrzymały, zapewnia długoletni okres użytkowania.

Można go używać do suchych kompozycji kwiatowych. Posiada dwa wejścia, dzięki którym Twoja kompozycja nabierze
objętości. Pięknie zaprezentuje się również solo. Możesz ustawić go na komodzie, stole, bądź toaletce. Dzięki pięknemu

designowi wtopi się wspaniale w otoczenie, stanowiąc spójną całość.
To szczegół, który potrafi zrobić prawdziwą różnicę.

Dzięki niemu pomysłowo zaaranżujesz wnętrze, bez względu na to, jak zdecydujesz się go wykorzystać.

WAZON DEKORACYJNY

HOLE
wazon Hole
Nr.kat. A2096-B
27 x 27 x 6,5 cm



obraz Patrussi
Nr.kat. AH-AOPH1053B
120 x 80 x 3,8 cm

obraz Labirynt Blue
Nr.kat. AH-P 5608
80 x 80 x 2,8 cm

obraz Accar�
Nr.kat. AH-FOPH1078
120 x 80 x 3,8 cm

obraz Azalie
Nr.kat. AH- AOPG2278A
120 x 60 x 3,8 cm

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.

OBRAZ

LABIRYNT BLUE



ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok
POLAND

+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.

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.

Wszelkie prawa zastrzeżone –
ArteHome 2021/2022
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