
ARTECASA
FURNITURE



| Flou
| Verzeloni
| Treku
| Nomon
| Miniforms
| Glas Italia

آرت كازا تود أن تقدم لكم صفحة جديدة لمنتجات األثاث 
العصري. منتجات فريدة من نوعها ومن أكثر العالمات 

التجارية جودة في التصميم والتصنيع. اختار لكم ما يليق 
للبيت أو المكتب، من أجل أن تستمتعوا وتعيشون أسعد 

اللحظات.

ARTECASA would like to introduce you a new 
era of modern furniture. Something unique, 
with the best quality in the market. For your 
homes and offices, to enjoy and create the 

best memories,



TAVOLO BASSO FOUNTAIN Side Table





SOFTBENCH
CCLIGHT Bookcase

 عملي، ذكي ومتنوع. هذه
 أفضل الصفات التي يمكن

 اطالقها على قطع أثاث فلو.
 تعتبر قطع األثاث هذه من

 أفضل الحلول المقدمة لنظام
 حياتنا العصرية. حيث تركز هذه

 القطع على طابع الضيافة
 وتوفر حلول متعددة لتنظيم

 المساحة خاصة اذا كنت بحاجة
.إلى أسرة إضافية

Practical, intelligent, 
smart and astonishingly 
versatile, the convertible 
pieces of furniture by 
Flou are the perfect 
solution for the modern 
concept of living and 
hospitality and represent 
the optimal solution for 
problems of space when 
extra beds are required.



ZOE

Verzelloni is a family story 
that has been handed 
down for three 
generations: started from 
a small workshop, 
founded in 1950, to turn 
into industrial production. 
Tradition and technology, 
comfort, reliability and 
durability. Skillful 
executions, expertise, 
wise choice of materials 
and a strong stylistic 
identity: all this is 
Verzelloni. 

 تحمل فيرزيلوني في طياتها
 قصة عائلية متواردة على مدى

 ثالثة أجيال. لقد بدأت
 فيرزيولوني كمشغل صغير في
 عام ١٩٥٠ وتحول بعد ذلك إلى
 صناعة إانتاجية كبرى. التوافق
 بين التراث والتكنولوجيا والراحة

 والصالبة والدقة، كل هذه
 المعاني تعبر عن فيزيلوني.
 المهارة في صنع كل قطعة

 مع الخبرة وانتقاء المواد
 المناسب هو ما يحدد هوية

.هذه العالمة التجارية

ZOE AND NOE

ZOE



LARSEN

IRVING



AURA Sideboard ConsoleLAUKI Sideboard Cabinet

LAUKI Storage Units



 تعتبر تريكو مصنع مختص في مجال األثاث وتصنيع
 تلبيسات الخشب. التلبيسات الطبيعية مصنعة من أشجار
 الغابات بمعايير غير مضرة للبيئة، ويتم اختيار األخشاب
 المناسبة لمعالجتها يدويًا من أجل استخدامها لصنع

 المنتجات. ولدى تريكو أيضًا شبكة منفردة من المصنعين
 الذين يساهمون من خالل خبراتهم النتاج أفضل المنتجات

.ذات الجودة العالية ولتقديم أفضل خدمة

Treku are manufacturers, since 1947, and they 
specialize in the production of furniture with wood 
veneer. Natural veneer from responsibly managed 
forests (FSC) that they select and manipulate 
manually to build their products. They also have a 
close network of collaborating manufacturers that 
complement their capabilities in order to guarantee 
the best quality and service for our products.



BILBAO Wall Clock

ATOMO Table Clock

Natural materials have an important role in aesthetics and they are 
related to truth and honesty. We like to use pure raw materials, 
respecting the natural texture of wood and marble. Craftwork is an 
essential element when we introduce natural materials.We can only 
obtain this luxurious touch when hands caress takes part in the 
production.  
— Nomon,



GALAN F Hanger with Mirror

CRIS Wall Clock

تعتبر المواد الطبيعية عنصر أساسي في تحديد الشكل الجمالي للمنتج. نحن نفضل في نومون 
استخدام المواد الطبيعية الغير مصنعة كتقدير للتفاصيل الدقيقة الموجودة في الخشب والرخام 

الطبيعي. االحتراف في التصنيع يعتبر عنصر أساسي في عملنا وطريقة انتاجنا لألثاث لرغبتنا في  
الحصول على الفخامة اللمرجوة واللي تليق بما يطمح إليه عمالؤنا. 

— نومون.



You can tell a lot about a person by peeping into their wardrobe. To understand 
something about us, however, you just have to look at our furniture. We're eclectic, 
but selective. We don't like to overdo things and prefer simplicity to frivolity. Our 
style is not strained because, to be authentic, elegance must be a natural extension 
of oneself. 
— Miniforms.

يمكنك معرفة الكثير عن الشخص من خالل  القاء نظرة خاطفة على خزانة مالبسهم. ولمعرفة المزيد 
عن مينيفورمز ما عليكم سواء إلقاء نظرة على تشكيلة األثاث الخاصة بنا. نتميز باإلنتقائية ولكن نحرص 

على إنتقاء ماهو مميز. ال نحب األشياء المفرطة في التعبير بل نفضل البساطة مع شيء من العبث. 
طابعنا ليس متكلف بل خاص بنا ويعكس أفكارنا الخاصة التي نعتقد بها أن األناقة يجب أن تكون عامل 

أساسي في أي شخص. 

IOLA 



PLAMIRO 

MASTEA 



KOOH-I- NOOR 



 Glas Italia, established in Brianza in the
 early 1970s, produces modern pieces of
 furniture, doors-wall partitions and
 accessories in crystal glass drawing from
 the heritage, long experience and
 technical know-how of a century-old
 Family glass factory as well as from an

تم تأسيس شركة غالس ايتاليا في السبعينات في 
مدينة بريانزا. من المعروف عن هذه الشركة انها 

تنتج قطع األثاث، الحواجز، واالكسسوارات المختلفة 
المصنوعة من الزجاج الكريستالي. طريقة الصنع 

لدى غالس ايتاليا لها تراث عريق وخبرة في 
التقنية تعود إلى سنوات من التصنيع التي بدأت 

من خالل مصنع عائلي صغير مع شغف كبير لصناعة 

DIONISO 3

FOUNTAIN






Office and showroom address:


Sun City Complex, Block B


P.O.Box 1668,


Shuwaikh Industrial Area, 

Kuwait


 

Telephone:+ 965 2484 8000

Whatsapp: +965 98909111 

Fax: + 965 2484 8800 

E-mail: info@artecasa.bz 


 


Showroom working hours:


FROM SATURDAY TO 

THURSDAY  
8:30 AM to 1:00 PM


4:30 PM to 8:30 PM


Instagram: 


@ARTECASA


Website: artecasa.bz

العنوان: 
مجمع الصن سيتي ، قطاع ب 

صندوق بريد 1668 
الشويخ الصناعية ، الكويت 

تلفون: 24848000 965+ 
واتساب: 98909111 965+ 
فاكس: 24848800 965+ 

 info@artecasa.bz :البريد اإللكتروني 
  

مواعيد العمل:  
من السبت إلى الخميس  

من 8:30 صباحُا إلى 1:00 ظهرًا       
من 4:30 عصرًا إلى 8:30 مساءًا 

االنستغرام: 
 @ARTECASA

artecasa.bz :الموقع االلكتروني

Contact USتواصلوا معنا
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www.shopartecasa.com

WE COMPLETE SPACES



www.shopartecasa.com


