








About 
ARTECASA is a finishing material retailer with a 2000 square 
meter showroom in Kuwait. Specializing in ceramic and porcelain 
flooring, in addition to contemporary decorative items for your homes 
and offices. We are also known for our unique mosaics and tiles. 
ARTECASA is known for being one of the top leading companies in 
luxury and contemporary design. 

عن آرت كازا 
 آرت كازا هي شركة لبيع مواد البناء واألدوات الصحية في الكويت. يتكون

 معرضنا التي مساحته ٢٠٠٠ متر مربع من أحدث منتجات التصميم الداخلي

 والخارجي كالسيراميك والبورسالن واألحجار الطبيعية. وزيادة على ذلك نقدم

 أيضًا اكسسوارات وديكورات داخلية مناسبة للمنزل والمكتب. ويوجد لدينا

 تشكيلة مميزة من الموزاييك والبالط وتشكيلة كبيرة من المنتجات الحصرية

 التي تميزنا عن غيرنا.



منذ سنة ١٩٩٤، 
نصمم وننفذ ونوفر لكم أفضل المنتجات.

Since 1994,  
We Design, Supply and Install. 



منتجاتنا تأتي من الدول التالية: 
ايطاليا 
المانيا 
اسبانيا 
الصين 
تركيا 
تايالند 

الواليات المتحدة األمريكية 
 

Our products are from: 
Italy  

Germany 
Spain 
China 
Turkey 

Thailand 
USA 

 





 خدمات آرت كازا
ARTECASA 
SERVICES





البيع بالتجزئة

نقدم لكم مجموعة متنوعة من المنتجات من أفضل الموردين في العالم ونوفر بضاعة تعجب 
جميع األذواق. آرت كازا توفر لكم المواد التي تحتاجونها للتصميم الداخلي والخارجي لمشروعكم 

الشخصي.

Retail

We offer a wide range of products from world renowned suppliers that cater 
to different tastes. ARTECASA provides materials for both your project’s 
interior and exterior.



استوديو آرت كازا للتصميم

فريق المصممين الخاص بآرت كازا يصمم لكم المساحة التي تريدونها من خالل التعرف على ذوقكم الشخصي 
ونوع الديكور الذي تفضلونه حتى نقدم لكم تصميم خاصة بكم مع لمسة آرت كازا الفخمة والفريدة من نوعها.

ARTECASA Design Studio (ADS)

Our experienced designers will create your space based on your personal demands 
and desired style, all presented to you with ARTECASA’s luxurious touch.



نحرص على اختيار أفضل العاملين ذوي الخبرة من أجل تقديم أفضل نتيجة لزبائننا. سواء كان مهندس أو 
مقاول أو أي عامل، فنحن نحرص على الجودة والدقة والنظافة في كل شيء.

Fixing and Installationقسم التركيب

We hire based on skill and provide constant training for our staff to maintain the best 
quality for fixing and installation. Our promise is to guarantee you a work done with 
quality, cleanliness, and accuracy.



لدينا فريق من النجارين ذوي الكفاءات العالية. وأفضل دليل على ذلك هو نتيجة عملهم التي تتسم 
بالجودة العالية والمتانة واالتقان.

Carpentryقسم النجارة

We pride ourselves with our carpenters’ level of craftsmanship. The outcome of 
their work is excellent, durable, and made based on accurate measurements.



يقدم قسم آرت كازا للتجارة العامة والمقاوالت منتجات ذات جوده عالية مع تصاميم مبتكرة لجميع أنواع 
المشاريع داخل الكويت وخارجها ,من الفلل إلى المشاريع التجارية والحكومية واسعة النطاق. يعمل هذا 

القسم مع جانب األعمال الموجهة من المقاولين والمهندسين المعماريين، وغيرهم من المختصين في هذا 
المجال لتوفير احتياجاتهم عبر مجموعة واسعه من الحلول المقدمة .

Projects and Contractingقسم المقاوالت والمشاريع

ARTECASA Trading & Contracting Co. offers high quality products with innovative 
designs for all types of projects, from villas to large-scale commercial projects.  This 
department works with the business-to-business (contractors, architects, etc…) side 
of the industry, in order to fill their needs via a wide range of solution offered.





BRANDS & 
PRODUCTS

العالمات التجارية 



ديكورات الحوائط واألرضيات

FLOOR AND WALL 
COVERING



BRICK BURGERS

تميز منتجاتنا يأتي من تنوع البلدان المنتجة لها.

Unique materials brought from different parts of the world.



CASA DOLCE CASA

 ينعكس جمال التصميم من خالل التناسق بين روعة التصميم العصري والبساطة
في تقديم مكان للراحة واالستجمام. 

The spaces are designed for the pleasure of modern living, projected toward  

the simplicity of relaxing atmospheres. — Casa dolce casa.



CASA DOLCE CASA تعبير مبسط عن الهوية من غير تعقيد
 لتقديم صورة حضارية جديدة.

بورسالن مصنوع من المصانع األكثر 
تطورًا في العالم من فلوريم ليقدم 

منتج صالح لالستخدام في السكن 
والمشاريع المتوسطة الحجم والكبرى.

An expression of intense,  

non-conventional simplicity. 

— Casa dolce casa.

Made with the most innovative 
‘Made in Florim’ technologies to 
enhance residential and medium-
high traffic commercial spaces. 

— Casa dolce casa. 



CERIM



 الجمال في البساطة.

البساطة تمثل األناقة.

Beauty is in simplicity.

Simplicity is elegance.

CERIM



EMIL CERAMICA 

التركيز على كل من التراث والتجديد البتكار ما يحوز على رضا الجميع.

A subtle blend of tradition and innovation that can meet the toughest 
expectations with regards to reliability and service. - Emilgroup.



EMIL CERAMICA 
.Details matter to usوأكثر ما يهمنا هي تلك التفاصيل الدقيقة.



FMG 



FMG  تعتبر السالبات ذات الحجم الكبير فكرة جديدة ورائجة للمساحات
الداخلية والخارجية حيث تقدم لنا تكنولوجيا صناعة البورسالن حلول واختيارات جديدة. 

A new covering concept for today’s projects, expressing all the potential  
of porcelain in a product of unrivalled performance and appearance. 
— FMG. 



GIGACER



MARCA CORONA 

تقدم لكم ماركا كورونا تصاميم مختلفة وذات جودة عالية والتي تناسب جميع المساحات وتحولها من أماكن 
عادية إلي أماكن عملية فعالة.

Marca Corona stone transforms living rooms, kitchens, bathrooms, restaurants and outdoor 
public spaces into safe and functional places with a great aesthetic impact. - Marca 
Corona. 



MARCA CORONA 

تعتبر ماركا كورونا من أقدم شركات صناعة السيراميك في منطقة سوسولو في ايطاليا حيث تم انشاءها في سنة ١٧٤١.

Founded way back in 1741, Marca Corona is the oldest ceramics company in the Sassuolo district, 
Italy.  



HOMECRET 

Microcement is a versatile, modern material that helps you 
achieve the modern concrete look for walls, floors, ceiling, or any 
other surfaces for both residential and project spaces.

تعتبر مادة الميكروسمنت مادة متنوعة في االستخدام. تتحقق هذه المادة 
مظهر الكونكريت بألوان متعددة وتصلح لالستخدام على األرضيات واألسقف 

والحوائط وأي أسطح أخرى لمساحاتكم داخل البيت أو أي مشروع عقاري.



REX 

REX represents the haute couture of style, standing out for the 
high quality of the surfaces offered and the precious details.

من المعروف عن ريكس أنها من أكثر الماركات التجارية المواكبة للموضة وكل 
ماهو جديد في عالم التصميم. فاأللوان الجذابة والدقة في التفاصيل عنصران 

مهمان في كل المنتجات.



األدوات الصحية
SANITARY WARE





DOMIZIANI

 تعتبر منتجات دوميزياني فريدة من نوعها حيث يتم صناعتها يدويًا باستخدام طين
بركاني من ايطاليا.

Domiziani is known for creating one-of-a-kind pieces of art that are handmade 
using volcanic clay from Italy.



FANTINI



SANYCCES



DÉCOR WALTHER



VITRA 





 اسألوا عن قسم 
 األثاث الجديد

لدينا.

ASK ABOUT 
OUR NEW 
FURNITURE 
SECTION.



للتواصل معنا

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

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 CONTACT US

mailto:info@artecasa.bz
mailto:info@artecasa.bz
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WE COMPLETE SPACES

www.artecasa.bz
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