EN ÄKTA UPPSTICKARE
Allt sedan många kökstillverkare gick över till att leverera så billiga
kök som möjligt har vi funderat på hur vi skulle kunna leverera
äkta hantverk till ett förmånligt pris. Våra kök produceras av
hantverkare i ett effektivt produktionssystem som gör att vi kan
förena det bästa av båda världar. Dels genom själ, hantverk och
flexibilitet i äkta köks- och möbelsnickeri, dels genom kvalitet,
design och det systemtänkande som gjort oss till en uppstickare
på den Skandinaviska möbelmarknaden.

PASSION FÖR ÄKTHET
Om du ser en inredning från Arcium på nära håll kommer du att
upptäcka skillnaden. Riktigt trä, även vid faner, ger en äkthet som
få kan matcha. Borta är den maskinproducerade, plastiga känslan,
tillbaka är glädjen av äkta trä. Äktheten gör att våra inredningar
håller längre och att de blir vackrare med åren. Äkta hantverk av
högsta kvalitet blir aldrig omodernt

Lucka i massiv ek handmålad i grått med ramar i grått. Bänkplatta i vit Corian.

TRADITIONELL
Traditionell är en innanförliggande lucka (22 mm) i handmålad på furu, alternativt ek, med möjlighet för val av olika profiler i
ramens innerkant och man kan på så sätt accentuera olika tidsepoker från tidligt 1800-tal till 1930-talet. Luckan lämpar sig
särskilt väl för kök båda i rymliga våningar eller hus. Traditionell ger vackra höjder och platsbyggd känsla.

Arcium levererar även måttbyggda möbler anpassade efter det enskilda objektet och olika finisher för varje kund. Våra
kunder kan välja mellan erkända hantverksmetoder såsom handmålning, oljning/lackning samt vaxning för att våra möbler
ska tåla tidens tand.

Lucka i massiv furu handmålad i grått med
ramar i grått. Bänkplatta i vit Carrera marmor.

Lucka i massiv furu handmålad i vitt med ramar i vitt.
Bänkplatta i Ölandsmarmor.

Ekfanerade luckor (4mm ek på mdf) handmålad i blågrönt (klorofyll) med matchande ramar. Bänkplatta i rostfritt.

RAK
Rak är en innanförliggande lucka (19 mm) handmålad på furu alternativt ek i en ren design. Lucka och inramning kan
levereras i olika färger och material och kan på så sätt accentuera olika tidsepoker från 1940-tal till 1970-tal, men passar
även moderna kök i skandinaviskt minimalism. Luckan lämpar sig väl för alla kök där man man eftersträvar en individuell
prägel. Rak ger en ren och klassisk känsla i köket.

Arcium levererar även måttbyggda möbler anpassade efter det enskilda objektet och olika finisher för varje kund. Våra
kunder kan välja mellan erkända hantverksmetoder såsom handmålning, oljning/lackning samt vaxning för att våra möbler
ska tåla tidens tand.

Ekfanerade luckor (4mm ek på mdf) handvaxade i grått med ramar i blått (Plat du Jour). Bänkplatta i engelsk kalksten.

Lucka i 19mm plywood handvaxad (natur) med ramar i grått (gradit). Bänkplatta i Corian.

NATUR
Natur är en innanförliggande lucka (19 mm) av plywwod behandlad med vax i en ren design. Lucka och inramning kan
levereras med olika behandlingar och ger en mycket modern och ren design där träet står i centrum. Luckan lämpar sig väl i
alla kök där man man eftersträvar en individuellt prägel. Natur ger en ren och naturlig känsla i köket.

Arcium levererar även måttbyggda möbler anpassade efter det enskilda objektet och olika finisher för varje kund. Våra
kunder kan välja mellan erkända hantverksmetoder såsom handmålning, oljning/lackning samt vaxning för att våra möbler
ska tåla tidens tand.

Laminerad lucka i Floridagult med ramar i handvaxad furu (natur). Bänkplatta i carrera marmor.
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