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ARTE

Sehpa nedir?  

Sadece bir mobilya tamamlayıcısı mı, bir aksesuar mı?  

Yoksa, mobilyalar arası boşlukları dolduran bir bağlantı elemanı mı?

Ya da insanları bir araya toplayan küçük çekim merkezleri…

ARTE sehpa ürün ailesi aslında bunların hepsi.

Fatih Aslantaş



ARTE; zarif ama güçlü metal 

bacakları, farklı tabla ve renk 

seçenekleriyle her ortama uyumlu, 

her mobilyanın tamamlayıcısı ve güzel 

bir aksesuar olarak kullanıcılarını 

etrafında toplamayı hedefliyor.



Köşeli ve dairesel formların harmanlandığı tablaları, yeni ve 

sıra dışı deri ve mermer gibi materyallerle buluşturan Arte, 

kullanıldığı alanlara farklılık getiriyor.



malzeme seçenekleri

tabla tipleri

dairesel daireselkare oval eliptik

mermer bold deri softpankaplama melamin



ölçü tablosu

H 41,5

kare W60 L60

dairesel Ø 60

dairesel Ø 80

oval W60 L100

eliptik W60 L120

mermer



ölçü tablosu

H 41,5

kare W60 L60

dairesel Ø 60

dairesel Ø 80

oval W60 L100

eliptik W60 L120

kaplama



ölçü tablosu

kare W60 L60

dairesel Ø 60

dairesel Ø 80

oval W60 L100

eliptik W60 L120

H 41,5

bold deri



ölçü tablosu

H 41,5

kare W60 L60

dairesel Ø 60

dairesel Ø 80

oval W60 L100

eliptik W60 L120

softpan



ölçü tablosu

H 41,5

kare W60 L60

dairesel Ø 60

dairesel Ø 80

oval W60 L100

eliptik W60 L120

melamin



Web sitemizde, basılı ve dijital teknik ürün dokümanlarımızda yer alan renk ve dokular ekran çözünürlük ayarları ve fotoğraf kalitesine göre
değişiklik gösterebilir. Gerçek renkleri, size en yakın bayimizi ziyaret ederek renk kartelamızdan inceleyebilirsiniz.

renk seçenekleri

melamin

beyaz | white kum | sand

kül meşe | ash oakiğde | oleaster

antrasit | anthracite

fındık | hazelnut

gri | grey

doğal meşe | afrika meşe |akasya | acacia

samba cevizi |
samba walnut

siyah | black

natural oak african oak

mermer

vega costalqueen

beyaz | white antrasit | anthracite siyah | black

softpan

fildilşi | ivory 

bold deri

antrasit | antrachite

B 103B 102
koyu kahve|
dark brown

B 101
taba | taba

metal (ayak rengi)

beyaz | white kum | sandgri | grey antrasit | anthracite siyah | black

ahşap kaplama 

amerikan ceviz |
american walnut

titanyum meşe |
titanium oak

kireçli meşe |
lime oak


