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stolik kawowy Colmar
Nr.kat. TC025
80 x 80 x 45 cm

STOLIK KAWOWY

COLMAR
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.

ZESTAW STOLIKÓW

SOMMMA
Niezwykle ciekawy i niepospolity zestaw dwóch stolików kawowych występujących

w wykwintnej kompozycji, zachwycającej od pierwszego wejrzenia. Oba stoliki kawowe
wykończone zostały w żelaznych stelażach opatrzonych ceramicznymi blatami. Dla

przeciwwagi, jeden z ceramicznych blatów występuje w kolorze białym, natomiast drugi
w kolorze czarnym. Stworzone z zachowaniem najwyższych standardów jakości, z miłością
i dbałością o każdy szczegół. Nieco surowy materiał, jaki stanowi żelazo, został złagodzony
ceramicznym blatem, wprowadzającym do pomieszczenia nutkę delikatności i kobiecości.

Oba stoliczki zostały osadzone na czterech, żelaznych nóżkach, a każda z nich zbudowana
jest z dwóch zwężających się ku dołowi liniom.

Zestaw stoliczków kawowych Somma stanowi piękny element kompozycyjny, który aż się
prosi o wykorzystanie.

1. stoliczek Yeres
Nr.kat. TC003
50 x 50 x 55 cm

2. stolik Yeres
Nr.kat. TC003
100 x 100 x 40 cm
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stoliczek Sommma
Nr.kat. TC003
50 x 50 x 50 cm

stoliczek Sommma
Nr.kat. 117
75 x 75 x 37 cm
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stojak Santes S
Nr.kat. S101
35 x 35 x 50 cm

stojak Santes M
Nr.kat. S101
35 x 35 x 70 cm

stojak Santes L
Nr.kat. S101
35 x 35 x 90 cm

1. sza�a nocna Rennes
Nr.kat. 118
50 x 50 x 40 cm

2. komoda Rennes
Nr.kat. 1101
120 x 40 x 100 cm
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Zgrabne i funkcjonalne meble, urozmaicone złotymi detalami,
pięknie rozbłyskującymi w padającym nań świetle. Wspaniale
dopełnią wystrój każdej sypialni urządzonej w stylu glamour,
nowojorskim i nowoczesnym. Odpowiednio wyeksponowane
mogą stać się wizytówką wnętrza. Niebanalny design
wzniesie Twoje poczucie estetyki na wyższy poziom.

Biel i złoto to niezwykle często wykorzystywane połączenie
kolorystyczne i nie bez przyczyny, gdyż w przypadku mebli
Rennes był to strzał w dziesiątkę. Posłużą jako funkcjonalny
schowek na Twoje rzeczy osobiste, porządkując tym samym
Twoją przestrzeń i wprowadzając ład i harmonię.

KOMODA SZKLANA

GARDA
Dzięki swojej elegancji i pięknemu wykończeniu idealni wpasuje się

w klasyczne wnętrza, którym doda niepowtarzalnego uroku i
przyciągnie uwagę.

Komoda nie tylko pięknie wygląda, ale jest również funkcjonalnym
meblem. Będzie wspaniałym elementem w wystroju sypialni lub

salonu, jako dodatkowe miejsce do przechowywania.
komoda szklana Garda
Nr.kat. AH-HJB15008
88 x 160 x 50 cm



STOLIKI

CAMELIO
Piękny zestaw dwóch stolików kawowych Camelio, których ciekawy

projekt przekłada się na dużą dozę oryginalności.

Mały stolik służy do wsuwania pod duży, dzięki czemu oszczędza
się sporo wolnego miejsca.

Blaty stolików wykonane zostały z wysokiej jakości marmuru
syntetycznego w pięknym białym i czarnym kolorze, który posiada

naturalny i typowy dla marmuru deseń, pięknie komponujący się we
wszystkich pomieszczeniach urządzonych w stylu glamour.

Złoty stelaż, dzięki swojemu ciekawemu wygięciu od pierwszego
wejrzenia zapada w pamięci. Stelaż składa się z obręczy i pionowych

elementów wsporniczych. Specjalny projekt obręczy powoduje, że
stoliki idealnie do siebie pasują po złączeniu, stanowiąc

nietuzinkowy zestaw przyciągający spojrzenia.

Stoliki idealne do aranżacji jadalni, czy salonu. Będą stanowić
nieodzowne uzupełnienie wystroju, bez którego zabraknie

przysłowiowej "wisienki na torcie". Połączenie bieli i czerni ze
złotem jest ponadczasowym rozwiązaniem, zaskarbiającym sobie

rzesze oddanych fanów. Złoty stelaż pięknie odbĳa światło i
zaprasza do chwili relaksu przy porannej, czy popołudniowej kawie.

stolik Camelio L
Nr.kat. TG-250
50 x 50 x 55 cm
40 x 40 x 50 cm

Kolor:
gold black/white
silver white

stolik Camelio XL
Nr.kat. TG-250-XL
65 x 65 x 55 cm
55 x 55 x 50 cm

Kolor:
gold black/white
silver white

stolik Camelio XXL
Nr.kat. TC001
80 x 80 x 45 cm
60 x 60 x 40 cm

Kolor:
gold black/white



LUSTRO

VIOLETT
LUSTRO

OSTA
Violett to nowoczesne, okrągłe lustro w lustrzanej ramie w kolorze

złotym. Okazała rama zbudowana z mniejszych fragmentów,
rozchodzących się promieniście, nadających produktowi efektu 3D.

Wpadający w oko design lustra, przypominający słońce, świetnie
wpasuje się w stylowe wnętrza. Dekoracyjne lustro Violett będzie

oryginalnie i efektownie prezentowało się zwłaszcza w holu,
czy salonie.

Lustro wyposażone jest w zaczepy umożliwiające łatwy montaż.
Oddaje ducha stylu glamour. Niezwykle kunsztowne i niebanalne

sprawdzi się jako ciekawy dodatek do wnętrz, w których to dodatki
grają pierwsze skrzypce. Mocny, złoty akcent sprawia, że lustro nie

znosi kompromisów i najpiękniej prezentuje się solo na pustej
ścianie.

Wachlarzowy i pierścieniowy układ poszczególnych elementów
sprawia, że lustro ma trójwymiarową formę i jest alternatywą do

luster w prostych ramach. Pięknie odbĳa światło, a złote
wykończenie to wybór na miarę króla.

Osta to nowoczesne, okrągłe lustro, w lustrzanej ramie złożonej ze
szkiełek ułożonych w kształcie wachlarzu. Tafla lustra

nowoczesnego Osta otoczona promieniście rozchodzącymi się
lśniącymi, lustrzanymi fragmentami.

Delikatnie falowana rama lustra okrągłego Osta dodaje mu
niepowtarzalnego charakteru. Nietuzinkowe obramowanie

i precyzyjne wykonanie sprawiają, że lustro Osta w nowoczesnej
ramie będzie charakterystycznym elementem każdej aranżacji

wnętrza.

Solidne plecy lustra nowoczesnego Osta wyposażone w zaczepy
umożliwiające łatwy montaż. Lustro okrągłe Osta sprawdzi się we

wnętrzach w stylu nowojorskim, glamour czy hampton. Dzięki
odstającej ramie, lutro zyskuje na elemencie trójwymiarowości.

Dzięki swojemu okrągłemu kształtowi każda ściana nim
przyozdobiona zyska nowego charakteru. Piękne i przyciągające

spojrzenia. Polecane szczególnie dla osób poszukujących
nieoczywistych dodatków do wnętrz.

lustro Viole�
Nr.kat. JZ0116-G
90 x 90 x 2,8 cm

lustro Osta
Nr.kat. JSM334
89,5 x 89,5 x 3,2 cm



wazon Safari
Nr.kat. 1AB1198L
25 x 45 x 12 cm

1. wazon Ażurowy Szary Duży
Nr.kat. A2859-A
65,5 x 21 x 21 cm

2. wazon Ażurowy Szary Średni
Nr.kat. A2859-B
45 x 14,5 x 14,5 cm

3. wazon Ażurowy Szary Mały
Nr.kat. A2861
32 x 15,5 x 11 cm

1

2

3

1

2

3
4

Świeczniki stanowią świetny dodatek do wnętrza,
a szczególnie polecane są do miejsc, w których nie

dysponuje się dużą ilością wolnej przestrzeni.

Stanowią ciekawą alternatywę do świeczek, które po
wypaleniu tracą swój urok i wygląd.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu wgłębieniu
możesz umieścić w nich podgrzewacz, który po
zapaleniu będzie mógł rzucać piękne refleksy

świetlne.

Z łatwością wymienisz podgrzewacz na nowy, gdy
poprzedni już się wypali.

ŚWIECZNIKI

BIAŁE

ŚWIECZNIKI

MIEDZIANE

1. duży
Nr.kat. A1828-A
10 x 10 x 25 cm

1. duży
Nr.kat. A9027-A
7,5 x 7,5 x 21 cm

2. mały
Nr.kat. A1828-B
6,5 x 6,5 x 20 cm

2. mały
Nr.kat. A9027-B
7,5 x 7,5 x 14 cm



obraz Porto 1
Nr.kat. AH-P 3284
60 x 60 x 2,8 cm

obraz Porto 2
Nr.kat. AH-P 3285
60 x 60 x 2,8 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 Pearl
Nr.kat. AH-P 1567B
100 x 100 cm

Obraz Pearl jest malowany ręcznie, na aluminium.

Trójwymiarowe elementy nadają obrazowi niepowtarzalny
design. Całość pokryta jest warstwą lakieru.

Dzięki estetycznemu wykończeniu boków, obraz nie wymaga
oprawy w ramy.



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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