
...tvořit, znamená dělat věci jinak.
Abyste je mohli dělat jinak, musíte je jinak i vidět.





Studio ARTHE nabízí technickou konzultaci na místě, zaměření, 
vypracování cenové nabídky, výrobu na míru, instalaci, servis.
Zajišťujeme kompletní služby pro developerské společnosti a jejich 
koncové klienty.
 
Cílem je poskytování služeb i velmi náročným zákazníkům. 
Směřujeme k tomu, aby klient získal kromě kvalitních výrobků 
i službu a další poradenství v oblasti interiéru.
 
Opíráme se o tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou školení našimi 
dodavateli. Umí prosadit a realizovat své nápady i nápady našich klientů. 
Každoročně zavádíme do praxe novinky, vybrané po celé Evropě.
 
Studio ARTHE se nachází na Praze 6 na rohu ulic Generála Píky 
a Buzulucké. Prezentujeme funkční vzorky reálných velikostí. Měření 
a realizace probíhají po celé dny i mimo otevírací dobu studia. Schůzku 
ve vzorkovně s odborným poradenstvím je potřeba předem domluvit 
telefonicky nebo emailem.

Společnost ARTHE působí na trhu 12 let a jeho aktivity přesahují 
zavedené standardy prodejců stínící techniky a dekoračních látek. 
Nabídku služeb pružně rozšiřujeme dle nároků zákazníka. Umíme 
naslouchat a realizovat vhodné nápady našich klientů.

STÍNĚNÍ – TEXTILIE – INTERIÉRY
Od návrhu po realizaci, včetně odborného poradenství
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Roleta je neporazitelným klasikem mezi dekorativními 
výrobky na ochranu před sluncem a zvědavými pohledy. 
Jasné linie, redukovaný design a snadné ovládání.

Římská roleta je maximálně inovovaná forma klasického 
závěsu. Zajišťuje stylovou atmosféru a vytváří 
nezaměnitelný pocit příjemného bydlení.

Twinrollo kombinuje přednosti rolety a žaluzie. 
Střídavě neprůhledné a transparentně tkané pruhy látky, 
umožňují plynulou regulaci světla.

Rolety





Plisse je moderní kapacita v oboru 
ochrany před sluncem. Bez ohledu 
na to, jestli má okno tvar trojúhelníku, 
lichoběžníku nebo kruhu. Poradí si
s jakoukoliv architektonickou výzvou.
 
Originální Duette se strukturou včelí 
plástve zvyšuje, díky vzduchovým 
komorám mezi pruhy látky, izolační 
schopnost. Oslnivé denní světlo mění 
na příjemně měkké.

Plisse/Duette



Panelové posuvné stěny doporučujeme 
pro stínění velkých prosklených ploch. 
Dají se libovolně posouvat do stran a vrstvit 
za sebou. Styl a vzor použitých materiálů 
v panelech je, stejně jak u římských rolet, 
téměř neomezený.



Posuvné stěny



Motorické ovládání závěsů je častým 
požadavkem. Závěsy mohou být napojeny 
na inteligentní systém domu a lze jej ovládat 
mobilní aplikací, dálkovým ovladačem, 
stěnovým vypínačem, nebo systémem 
touch motion spuštění chodu pohonu 
tahem za závěs. Samozřejmostí je tichý 
motor 53dBA.



Motorické
kolejnice



Vyberte si závěsy a záclony 
z širokého sortimentu látek 
ve studiu ARTHE. Interiér získá 
lepší akustiku, dodá osobitost 
a celý prostor zútulní.
V naší nabídce jsou materiály 
antibakteriální, nehořlavé, 
vodoodpudivé nebo s akustickými 
koeficienty. Závěsy tak místnost 
odhluční a dopomohou teplotnímu 
komfortu. Rádi Vám pomůžeme 
s jejich výběrem.



Textilie





Tapety jsou nedílnou součástí k dotvoření interiéru. 
Jejich pořízení a instalace nebývá cenově náročná, 
efekt je ale přesvědčivý. Můžete vybírat z papírových, 
vinylových i textilních materiálů. Nabídka je rozšířená 
o 3D vzory a akustické panely.

Tapety



Můžete si u nás nově vybrat i koberce. 
Celoplošné, či kusové. Včetně dětských motivů.



Koberce

Dekorace

Doplňky a dekorace dle vašeho 
vkusu. Zábavná hra s materiály 
a tvary nakonec.



...tvořit, znamená dělat věci jinak.
Abyste je mohli dělat jinak, musíte je jinak i vidět.





ARTHE studio, 
Buzulucká 589/1, 160 00  Praha 6

Bc. Marta Šimáková
tel.: 602 721 007 / info@arthe.cz

www.arthe.cz


