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Katalog 2016
MEBLE ŁAZIENKOWE to nasza pasja. Od wielu lat projektujemy kolekcje, które znajdują uznanie
w kraju i za granicą. Poszukujemy nowych form i dekorów, które w odpowiedniej kompozycji
zaowocują pięknym i funkcjonalnym wnętrzem. Nie stoimy w miejscu, wciąż oferując nowe
pomysły w różnych stylach. Tę różnorodność zobaczą Państwo i w tym katalogu, który
z dumą prezentujemy na rok 2016. Stawiamy na nowoczesność i minimalizm, nie zapominając
przy tym o zwolennikach tradycyjnych form i rozwiązań oraz o miłośnikach stylu retro.
Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kolekcjom można urządzić łazienkę w każdym stylu.
ANTADO to marka z ponad 25-letnim stażem. Na wieloletnim doświadczeniu opieramy nasz
rozwój. Pracujemy nie tylko nad wzornictwem, ale także nad tym, by nasze produkty docierały
do Państwa jak najszybciej. Dlatego naszą ofertę podzieliliśmy na dwie części: produkty
oferowane w tradycyjnym trybie dostawy i te, które są dostarczane w przyspieszonym terminie.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u naszych handlowców.

Catalogue 2016
BATHROOM FURNITURE is our passion. For many years we have been designing collections
appreciated by customers both in and outside Poland. We’re looking for new forms and decors
which in a specific combination will effect in a beautiful and functional interior. We do not stand
still, constantly offering new concepts in various styles. This variety is visible in the catalogue that
we proudly present for 2016. We follow modernity and minimalism not forgetting about those
who value more traditional forms and solutions as well as retro style. We believe that due to our
collections you can furnish your bathroom in every style.
ANTADO is a brand with over 25 years of history. We base our development on this longterm experience. We work on the design but also focus on how to deliver the goods in the
best possible time. That’s why we have divided our offer into two parts: the products offered
in standard delivery time and the ones that can reach you very promptly. Our sales team will
provide you with more details about this division.

dostawa: do 14 dni
lead time: up to 14 days

dostawa: do 5 tygodni
lead time: up to 5 weeks

www.antado.com.pl
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WAVE
Wave to kolekcja wzorniczo oparta na motywie fali, widocznej
zarówno w kształcie umywalki ceramicznej jak i w rysunku
frontów mebli. W skład serii wchodzą dwie szafki pod umywalkę
oraz regał wysoki w dwóch wersjach: z drzwiami i szufladami.
Dostępna także szafka wisząca oraz regał niski. Rolę uchwytów
spełniają tu „grzbiety fali”. Meble dostępne w trzech wariantach
kolorystycznych: biały połysk, szary mat i grafit mat. Zestaw
można wzbogacić o podświetlane lustro LED.

Wave is a collection based on a motif of a wave in terms
of design, which is visible both in the shape of the ceramic
washbasin and in the drawing of the furniture fronts. The range
consists of two vanity units accompanied by a side cabinet in two
versions: with doors or drawers. In addition an upper cabinet and
a low column on offer. The tops of the front “waves” serve as
handles. The furniture is available in three colour variants: white
gloss, grey mat and graphite mat. The set may be enriched with
a LED illuminated mirror.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa
(w wersji białej lakierowana)
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: lacquered MDF
Side panels: plain board
(lacquered in the white version)
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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WAVE
VA-140/100/2-U112 szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-LY-100 umywalka/washbasin, L1-E2-LED2 lustro LED/LED mirror

VA-140/80/2-WS
szafka pod umywalkę/
basin unit
UCS-LY-80
umywalka/washbasin

VA-140/80/2-U164 szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-LY-80 umywalka/washbasin, L1-B2-LED2 lustro LED/LED mirror, VA-160-U164 regał wysoki/tall cabinet

6
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WAVE
VA-160/2L-U112 regał wysoki/tall cabinet, VA-140/100/2-U112 szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-LY-100 umywalka/washbasin,
L1-E2-LED2 lustro LED/LED mirror, VA-165R-U112 regał niski/low cabinet

VA-160/2L-U164 regał wysoki/tall cabinet, VA-140/80/2-U164 szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-LY-80 umywalka/washbasin, VA-160-U164 regał wysoki/tall cabinet

www.antado.com.pl
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SYCYLIA
Sycylia – klimatyczna kolekcja z fantazyjną umywalką ozdobioną
dekoracyjną płytką nada każdej łazience szczególnego uroku.
Projekt, oparty na prostych liniach i oszczędnych dodatkach,
dzięki umywalce i układowi frontów zyskuje finezyjny sznyt.
W szafkach pod umywalkę zastosowano szuflady i drzwi
z systemem cichego domykania. Serię oferujemy w dwóch
dekorach imitujących drewno z efektem wyczuwalnej struktury
oraz w eleganckiej bieli (wykończenie na wysoki połysk) i graficie
(wykończenie matowe).
Sycylia – a climatic collection with a fanciful washbasin
enriched with a decorative plate will bring a feeling of natural
beauty to every bathroom. Although based on straight lines
and short on ornaments the concept gets a refined look due
to the washbasin and the layout of the fronts. In basin units
a combination of drawers and doors provided with the gentle
closing system. The range is offered in two decors imitating wood
with an effect of tangible structure as well as in elegant white
(glossy finishing) and graphite (mat finishing).

KTS-50 stare drewno/antique wood
KTS-66 świerk tatrzański/Tatra spruce

Front: MDF foliowany
Boki: MDF foliowany
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Front: foiled MDF
Side panels: foiled MDF
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

KTS-WS biały połysk/white gloss

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

KTS-U164 grafit mat/graphite mat

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa (struktura)
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Front: lacquered MDF
Side panels: plain board (structure)
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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SYCYLIA

KTS-140/2-U164L szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMO-900-03L umywalka/washbasin, KTS-L1-80x91-U164 lustro/mirror

KTS-163-50 regał wysoki/tall cabinet, KTS-140/2-50L szafka pod umywalkę/washbasin unit, UMMO-900-03L umywalka/washbasin,
KTS-L1-80x91-50 lustro/mirror, KTS-162-50 regał niski/low cabinet
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SYCYLIA
KTS-163-66 regał wysoki/tall cabinet, KTS-140/3-66 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UMMO-1360-03D umywalka/washbasin, KTS-L2-80x91-66 lustro/mirror,
KTS-162-66 regał niski/low cabinet

KTS-140/3-WS szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMO-1360-03D umywalka/washbasin

KTS-140/2-50L szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMO-900-03L umywalka/washbasin

KTS-140/3-66 szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMO-1360-03D umywalka/washbasin

KTS-140/2-WSR szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMO-900-03R umywalka/washbasin

www.antado.com.pl
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cantare
cantare to fantazyjne połączenie szerokiej gamy kolorów
z elegancką lustrzaną wstawką. Nowoczesne wzornictwo
podkreślono przez zastosowanie błyszczącego uchwytu
wpuszczonego we front mebla. Lustrzany dekor dodaje kolekcji
lekkości i elegancji.
cantare is a fanciful combination of a wide range of colours
with an elegant mirror slat. Modern design underlined by a glossy
handle built in the edge of the cabinet’s front. The mirror
decorative bar makes the collection light and refined.

Front: MDF foliowany
Boki: MDF foliowany
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: foiled MDF
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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cantare

FSM-342/8GT-46/46 szafka pod umywalkę/washbasin unit
UNA-800 umywalka/washbasin

FSM-342/8GT-47/47 szafka pod umywalkę/washbasin unit
UNA-800 umywalka/washbasin

FSM-342/10GT-56/56 szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMML-1000C umywalka/washbasin

FSM-392GTL-63/63 regał wysoki/tall cabinet, FSM-342/6GT-63/63 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UNA-600 umywalka/washbasin
FSM-394GTR-63/63 regał niski/low cabinet, AL-60x80 lustro/mirror
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cantare
FSM-392GTL-48/48 regał wysoki/tall cabinet
FSM-342/8GT-48/48 szafka pod umywalkę/washbasin
UNA-800 umywalka/washbasin
AL-60x80 lustro/mirror

FSM-392GTL-47/47 regał wysoki/tall cabinet, 2 x FSM-342/6GT-47/47 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UNAM-1204D umywalka/washbasin,
FSM-394GTR-47/47 regał niski/low cabinet, AL-120x50 lustro/mirror

www.antado.com.pl
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VARIETE
Różnorodność, prostota nowoczesnych form oraz uniwersalna
kolorystyka to ponadczasowe cechy kolekcji Variete. Najszersza
gama wymiarów szafek pod umywalki, zarówno z jedną jak
i dwiema szufladami, w kombinacji z wysokiej jakości umywalkami
dolomitowymi renomowanych producentów. W ofercie
umywalki z grubym i cienkim rantem oraz szeroki wybór mebli
uzupełniających kolekcję: regałów, szafek wiszących i luster.
Diversity, simplicity of modern forms and universal colours make
up a timeless character of Variete collection. The widest range
of dimensions of vanity units both with one and two drawers
in combination with mineral washbasins of renowned producers.
Washbasins with a high and thin edge on offer. A wide variety
of complementary furniture: tall cabinets, upper cabinets
and mirrors.

FDM

Front: MDF foliowany
Boki: płyta meblowa
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: zwykłe + cichy domyk w wersji GT

Front: foiled MDF
Side panels: plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: basic + soft close in GT version

FM

Front: MDF lakierowany (biały/czarny/szary)
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: zwykłe + cichy domyk w wersji GT

Front: lacquered MDF (white/black/grey)
Side panels: lacquered plain board (white/black/grey)
Hinges: soft close
Drawer runners: basic + soft close in GT version

www.antado.com.pl
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VARIETE
2 x FM-492GT-9017 regał wysoki/tall cabinet, FM-C-442/5/2GT-9017 szafka pod umywalkę/basin unit, UMMC-500x390 umywalka /washbasin

FDM-492GT regał wysoki/tall cabinet, 2 x FDM-C-442/6/2GT szafka pod umywalkę/basin unit, UMMC-1200x390D umywalka/washbasin,
FDM-494GT regał niski/low cabinet, AL-120x50 lustro/mirror

24
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VARIETE
FM-442/4GT-K917 szafka pod umywalkę/basin unit, FM-442/6GT-K917 szafka pod umywalkę/basin unit, UNAM-1004P umywalka/washbasin,
FM-494GT-K917 regał niski/low cabinet, L1-B2-LED2 lustro LED/LED mirror

FM-442/4GT + FM-442/6GT + FM-442/4GT szafki pod umywalkę/basin units, UNAM-1404C umywalka/washbasin

www.antado.com.pl
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VARIETE
FM-494GT-K917 regał niski/low cabinet, FM-C-442/10/2GT-K917 szafka pod umywalkę/basin unit, FM-492GT-K917 regał wysoki/tall cabinet,
AL-100x50 lustro/mirror

FDM-C-442/6/2GT szafka pod umywalkę/basin unit, UMMC-600x390 umywalka/washbasin
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VARIETE
FM-C-442/8/2GT szafka pod umywalkę/basin unit, UMMC-800x390 umywalka/washbasin

FDM-492GT regał wysoki/tall cabinet, 2 x FDM-442/7GT szafka pod umywalkę/basin unit, UNAM-1404D umywalka/washbasin,
FDM-494GT regał niski/low cabinet, AL-140x50 lustro/mirror

www.antado.com.pl
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VARIETE CERAMIC

VARIETE Ceramic
Variete Ceramic to rozszerzenie wielowariantowej kolekcji Variete o umywalki ceramiczne.
Ponownie do wyboru szafki z jedną i dwiema wygodnymi szufladami. Nowe szafki komponują się
z wszystkimi modelami tworzącymi kolekcję podstawową Variete.
Variete Ceramic is an expansion of a multi-variant Variete collection by ceramic washbasins.
Again we offer basin units with both one and two comfortable drawers. The new cabinets can be
combined with all the remaining units included in original Variete.

32
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VARIETE CERAMIC
FDM

Front: MDF foliowany
Boki: płyta meblowa
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: zwykłe + cichy domyk w wersji GT

Front: foiled MDF
Side panels: plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: basic + soft close in GT version

FM

Front: MDF lakierowany (biały/czarny/szary)
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: zwykłe + cichy domyk w wersji GT

Front: lacquered MDF (white/black/grey)
Side panels: lacquered plain board (white/black/grey)
Hinges: soft close
Drawer runners: basic + soft close in GT version

www.antado.com.pl
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spektra
Proste i wyraziste formy zaczerpnięte z ponadczasowej kolekcji
Variete w poszerzonym spektrum kolorystycznym. Bogaty
wybór dekorów: jednolite lub wzorzyste, połysk, mat i struktura
drewna. Minimalistyczny kształt szafek został podkreślony przez
proste, długie uchwyty w formie relingów. Zarówno boki jak
i fronty szafek wykonane są z MDF i wykończone folią meblową
o wysokiej odporności.
Straight and distinct forms copied from timeless Variete in
broadened colour variety. A rich selection of decors: plain or
patterned, glossy, mat and wood-structured. The minimalistic
shape of the cabinets has been highlighted by straight, long railing
handles. Both the side panels and fronts of the cabinets made of
MDF board and finished with a strong and durable furniture foil.

Front: MDF foliowany
Boki: MDF foliowany
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: foiled MDF
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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spektra
FDF-492GT-56 regał wysoki/tall cabinet, 2 x FDF-C-442/6/2GT-56 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UMMC-1200x390D umywalka/washbasin,
AL-120x50 lustro/mirror, FDF-494GT-56 regał niski/low cabinet

FDF-492GT-62 regał wysoki/tall cabinet
FDF-C-442/6/2GT-62 szafka pod umywalkę/washbasin unit
UMMC-600x390 umywalka/washbasin
AL-60x80 lustro/mirror
FDF-494GT-62 regał niski/low cabinet
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spektra
FDF-492GT-50 regał wysoki/tall cabinet, 2 x FDF-442/6GT-50 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UNAM-1204D umywalka/washbasin, AL-120x50 lustro/mirror

FDF-492GT-46 regał wysoki/tall cabinet, FDF-C-442/8/2GT-46 szafka pod umywalkę/washbasin unit, UMMC-800x390 umywalka/washbasin,
AL-60x80 lustro/mirror, FDF-494GT-46 regał niski/low cabinet

www.antado.com.pl
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spektra

FDF-442/4GT-50 + FDF-442/6GT-50 + FDF-442/4GT-50 szafki pod umywalkę/washbasin units,
UNAM-1404C umywalka/washbasin

FDF-C-442/5/2GT-62 szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMC-500x390 umywalka/washbasin

40

FDF-C-442/10/2GT-46 szafka pod umywalkę/washbasin unit,
UMMC-1000x390 umywalka/washbasin
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spektra ceramiC

spektra ceramiC
Spektra Ceramic to nowe szafki komponujące się z pozostałymi elementami kolekcji Spektra,
zestawione z pojemną umywalką ceramiczną. W ofercie model z jedną i dwiema szufladami, we wszystkich
dekorach kolekcji podstawowej.
Spektra Ceramic provides new basin units matching all the complementary cabinets of Spektra
collection, this time combined with ceramic washbasins. On offer both the model with one and two
drawers in all the decors offered in the basic collection.

44
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spektra ceramiC

Proste i wyraziste formy zaczerpnięte z ponadczasowej kolekcji Variete w nowym, poszerzonym spektrum
kolorystycznym. Bogaty wybór dekorów: jednolite lub wzorzyste, połysk, mat i struktura drewna.
Straight and distinct forms copied from timeless Variete in a new, broadened colour variety. A rich
selection of decors: plain or patterned, glossy, mat and wood-structured.

Front: MDF foliowany
Boki: MDF foliowany
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: foiled MDF
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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MEVA
Meva to nowa kolekcja z motywem fali na frontach.
Stylistycznie nawiązuje do klasycznych kolekcji w portfolio
Antado, chętnie wybieranych przez tradycjonalistów.
Rysunek frontów odzwierciedla kształt ceramicznej umywalki
z misą wysuniętą do przodu. Niewielkie punktowe uchwyty
w błyszczącym chromie nadają meblom niesamowitej elegancji.
Kolekcja wyposażona w system cichego domykania, dostępna
jest w dwóch szerokościach: 65 i 80 cm.
Meva is a new collection with a motif of a wave on the fronts.
Stylistically it is based on classical collections in Antado’s portfolio,
eagerly selected by traditionalists. The pattern of the fronts
reflects the shape of a ceramic washbasin with a protruding bowl.
Little point handles in glossy chrome provide the furniture with
incredible elegance. The collection is available in two widths: 65
and 80 cm, with soft close as a standard.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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MEVA
BWM-165GT-WS regał niski/low cabinet, BWM-140/80/2GT-WS szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-AL-80 umywalka/washbasin,
BWM-185R-WS regał wysoki/tall cabinet, AL-60x80 lustro/mirror

50
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GABI

GABI
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GABI
Gabi to funkcjonalny zestaw szafek wyróżniających się
geometrycznymi cięciami białych lakierowanych frontów,
poprzecinanych ciemniejszymi pasami drewnopodobnej
płyty. Umywalka ceramiczna uzupełniająca serię także posiada
front ścięty pod skosem odzwierciedlając kształt frontu
mebla. Podcięcie frontów stanowi równocześnie wygodny
sposób otwierania szafek. Meble dostępne w wersji stojącej
i podwieszanej. W ofercie oprócz szafek pod umywalkę
spójne wzorniczo lustro i regał niski. Kolekcja dostępna także
w tradycyjnym białym połysku.
Gabi is a functional set of cabinets standing out for bevelled
cuts in white lacquered fronts interspaced with darker stripes
of wood-like board. The ceramic washbasin completing the range
is also enriched with a bevelled front reflecting the shape of
the furniture. The cut in the front edges creates a comfortable
way to open the cabinets. The collection is available in both
a wall-hung and floor-standing version. The vanity units can
be accompanied by a mirror and a low cabinet matching them
in design. A traditional white version is also on offer.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa
(w wersji białej lakierowana)
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: lacquered MDF
Side panels: plain board
(lacquered in the white version)
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close

www.antado.com.pl
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GABI

GBY-195L-3216/WS
regał niski/low cabinet
GBY-140/70-3216/WS
szafka pod umywalkę/basin unit
UCS-IS-70
umywalka/washbasin
GBY-L70-3216/WS
lustro/mirror

MEBLE PODWIESZANE LUB STOJĄCE
WALL-HUNG OR FLOOR-STANDING

GBY-140/60-3025/WS szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-IS-60 umywalka/washbasin, GBY-195R-3025/WS regał niski/low cabinet, GBY-L60-3025/WS lustro/mirror
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GABI
GBY-140/70-WS szafka pod umywalkę/basin unit
UCS-IS-70 umywalka/washbasin
GBY-195R-WS regał niski/low cabinet
GBY-L70-WS lustro/mirror

GBY-140/70-WS szafka pod umywalkę/basin unit, UCS-IS-70 umywalka/washbasin

GBY-195L-3216/WS regał niski/low cabinet

www.antado.com.pl
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RITORNO

RITORNO
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RITORNO
Klasyka w nowej odsłonie. Głębokie frezowania w bocznych
pilastrach szafek nawiązują do stylu rustykalnego, podczas
gdy pod stylizowanymi zawiasami podkreślającymi
charakter mebli zamontowano system cichego domykania.
Szafki podumywalkowe zwieńczone białą umywalką, wpuszczoną
w dolomitowy blat w kolorze piaskowego beżu lub ciemnej
czekolady. Seria została wzbogacona nowym wariantem
kolorystycznym: białe meble zestawiono z grafitowym
blatem umywalki. W tej wersji fronty ozdobiono delikatnymi
chromowanymi uchwytami i elementami zawiasów.
A classic in a novelty version. Deep carvings in the side pilasters
of the cabinets place the collection in rustic style while under the
stylised hinges underlining the character of the furniture the soft
closing system has been mounted. Vanity units are covered with
a white washbasin integrated with a cast marble top in sand beige
or dark chocolate brown. The collection has been enriched with
a new colour variant: white furniture has been combined with
a dark graphite basin counter. In this version the fronts have been
decorated with delicate chrome handles and hinge elements.

Front: MDF foliowany
Boki: MDF foliowany
Zawiasy: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: foiled MDF
Hinges: soft close
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RITORNO
VR-219-19 szafka wisząca/upper cabinet, VR-240-10-19 szafka pod umywalkę/basin unit, UMB-1004-04/ALU umywalka/washbasin
VR-L-71x100-19 lustro/mirror, OA-32-2 zestaw lamp/lamp set, VR-275-19/B04R regał wysoki/tall cabinet

VR-219-26 szafka wisząca/upper cabinet, VR-275-26/B06L regał wysoki/tall cabinet, VR-240-10-26 szafka pod umywalkę/basin unit,
UMB-1004-06/ALU umywalka/washbasin, VR-L-71x100-26 lustro/mirror, OA-32-2 zestaw lamp/lamp set
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RITORNO
NOWOŚĆ/NEW

VR-240-10-14
szafka pod umywalkę
basin unit,
UMB-1004-02/ALU
umywalka/washbasin,
VR-275-14-B02R
regał wysoki/tall cabinet
VR-229-14
szafka lustrzana/mirror cabinet
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RUSTIC

RUSTIC
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RUSTIC
Rustic to kolekcja łazienkowa utrzymana w rustykalnym
stylu. Fronty mebli zostały ozdobione delikatną ramką oraz
stylowym chromowanym uchwytem. Kolekcja dostępna w wersji
podwieszanej lub ze stylizowanymi nóżkami. Szafki pod umywalkę
zostały przygotowane pod dwa typy umywalek ceramicznych,
w dwóch wariantach: z drzwiami lub szufladami. W skład serii
wchodzi także regał wysoki i lustro w ramie.
Rustic is a bathroom collection in an old style. The fronts of the
cabinets have been decorated with a subtle frame and a stylised
chrome handle. The collection is available in a wall-hung version
or with stylised legs. The basin cabinets are to be combined with
two types of ceramic washbasins, in two options: with doors
or drawers. The concept also includes a tall cabinet and a mirror
in a stylised frame.

Front: MDF foliowany
Boki: płyta meblowa (struktura)
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: plain board (structure)
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close
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RUSTIC

MEBLE PODWIESZANE LUB STOJĄCE
WALL-HUNG OR FLOOR-STANDING

RST-140/75GT-14
szafka pod umywalkę/basin unit
UCS-AT-75
umywalka/washbasin
RST-162-14
regał wysoki/tall cabinet

RST-162-14 regał wysoki/tall cabinet, RST-141/8-14 szafka pod umywalkę/basin unit, UCE-80 umywalka/washbasin, RST-L75x80-14, lustro/mirror
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SUSANNE

susanne
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SUSANNE
Susanne to elegancka podwieszana kolekcja, w skład której
wchodzi szafka o szerokiej pojemnej szufladzie oraz duży wybór
umywalek ceramicznych w wersji nablatowej. Oprócz białego
blaty dostępne w kontrastujących dekorach rdzy i szarego
kamienia. Kolekcję uzupełnia pozioma szafka lustrzana oraz
wygodne regały z lustrem lub bez. W jednej z opcji, wewnątrz
regałów zamontowano trzy dodatkowe szufladki otwierane
pod naciskiem.
Susanne is an elegant wall-hung collection including a vanity
unit with a wide spacious drawer and a big choice of ceramic
counter washbasins. Apart from the white the tops are available
in contrasting decors of rust and grey stone. The collection is
provided with a horizontal mirror cabinet and comfortable side
cabinets with or without a mirror. In one of the options inside the
tall cabinets three additional drawers have been mounted with
a push-to-open system.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk

Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close
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SUSANNE
2 x AS-160/1-WS regał wysoki/tall cabinet, AS-140/95-WS szafka pod umywalkę/basin unit, AS-B/1-140/95-WS blat/counter
UCS-TC-60 (MIA) umywalka/washbasin, AS-123-WS szafka lustrzana/mirror cabinet

AS-140/95-WS szafka pod umywalkę/basin unit, AS-B/4-140/95-73 blat/counter, UCT-TP-37x59 (CONTI) umywalka/washbasin
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SUSANNE
AS-140/95-WS szafka pod umywalkę/basin unit, AS-B/3-140/95-70 blat/counter, UCS-TC-66 (LIBRA) umywalka/washbasin

AS-140/95-WS
szafka pod umywalkę/basin unit,
AS-B/1-140/95-73
blat/counter,
UCS-TC-60 (MIA)
umywalka/washbasin
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COMBI
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COMBI
Combi to nowoczesny podwieszany koncept z możliwością
tworzenia rozlicznych kombinacji mebli. Gruby, a jednocześnie
lekki blat stanowi podstawę dla umywalki nablatowej. Kompozycję
uzupełnia szafka z szufladą lub drzwiami, którą można podwiesić
pod blatem lub niezależnie. Zestaw dostępny z szafką górną
i podświetlanym lustrem, w wersji monochromatycznej biały
połysk lub wzbogaconej o drewnianą listwę uchwytową.
W kolekcji do wyboru 4 umywalki ceramiczne.
Combi is a modern wall-hung concept making it possible
to create a great variety of combinations. A thick and light
counter provides a basis for a counter basin. The composition
is completed by a cabinet with a drawer or door which can be
hung under the counter or independently. The set is available
with an upper cabinet and an illuminated mirror with two colour
versions on offer: monochromatic white gloss and enriched with
a wooden handle slat. There are four ceramic washbasins to be
combined with the collection.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close
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COMBI
ALT-B/1L-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter, UCS-TC-60 (MIA) umywalka/washbasin, ALT-141/45-R-WS/dn szafka dolna, 1 drzwi/cabinet, 1 door,
ALT-140/45GT-WS/dn szafka dolna, 1 szuflada/cabinet, 1 drawer (+ALT-B-450x450 blat/top)

ALT-B/2R-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter, UCS-TC-65 (BALI) umywalka/washbasin, ALT-141/45-L-WS szafka dolna, 1 drzwi/cabinet, 1 door,
LBF-80x100 lustro/mirror
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COMBI
ALT-B/1C-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter, UCS-TC-60 (MIA) umywalka/washbasin,
ALT-140/45GT-WS szafka dolna, 1 szuflada/cabinet, 1 drawer, ALT-141/45-R-WS szafka dolna, 1 drzwi/cabinet, 1 door (+ALT-B-450x450 blat/top)

ALT-114-L-WS/dp szafka górna/upper cabinet, ALT-B/1C-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter, UCS-TC-60 (MIA) umywalka/washbasin,
ALT-140/45GT-WS/dp szafka dolna, 1 szuflada/cabinet, 1 drawer, ALT-114-R-WS/dp szafka górna/upper cabinet, L-E8-LED2 lustro LED/LED mirror

www.antado.com.pl

79

COMBI

ALT-B/3L-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter,
UCS-TC-66 (LIBRA) umywalka/washbasin,
ALT-141/45-R-WS szafka dolna, 1 drzwi/cabinet, 1 door,
ALT-140/45GT-WS szafka dolna, 1 szuflada/cabinet, 1 drawer
(+ALT-B-450x450 blat/top),
ALT-114-R-WS szafka górna/upper cabinet,
L-E8-LED2 lustro LED/LED mirror

ALT-B/2C-1000x450x150-WS blat pod umywalkę/basin counter, UCS-TC-65 (BALI) umywalka/washbasin,
ALT-140/45GT-WS szafka dolna, 1 szuflada/cabinet, 1 drawer (+ALT-B-450x450 blat/top), ALT-114-R-WS szafka górna/upper cabinet, L-E8-LED2 lustro LED/LED mirror
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PACIFIC NEW

PACIFIC NEW
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PACIFIC NEW
Pacific NEW to eleganckie stojące meble łączące masywność
formy z delikatnością wykończenia. Masywny korpus szafek
skrywa drzwi z systemem cichego domykania i elegancką lustrzaną
wstawkę, która podkreśla nowoczesny styl mebli. Błyszczący
chromowany uchwyt został zamontowany w krawędzi frontu.
W nowej wersji kolekcja dostępna jest w wykończeniu biały
połysk, zarówno z umywalkami dolomitowymi jak i ceramicznymi.
Pacific NEW is an elegant collection of floor-standing furniture
combining massive form with gentle finishing. A massive carcass
of the cabinets is combined with a soft closing system and
an elegant mirror slat which underlines a modern style of the
furniture. A glossy chrome-plated handle has been mounted
in the edge of the cabinet’s front. In the new version the range is
available in white gloss, both with mineral and ceramic washbasins.

Front: MDF foliowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Front: foiled MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
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PACIFIC NEW

umywalka UMMC/UMMC basin

PF-141/8-WS/47 szafka pod umywalkę/basin unit, UMMC-800x390 umywalka/washbasin

umywalka UCE/UCE basin

PF-141/8-WS/47 szafka pod umywalkę/basin unit,
UCE-80 umywalka/washbasin

PF-141/8-WS/47 szafka pod umywalkę/basin unit, UCE-80 umywalka/washbasin,
PF-162R-WS/47 regał wysoki/tall cabinet, AL-60x80 lustro/mirror, 2 x OA-10 lampa/lamp
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PACIFIC NEW

umywalka UMML (Lucia)
UMML basin

NOWOŚĆ/NEW

PF-241/6R-WS/47 szafka pod umywalkę/basin unit, UMML-600C umywalka/washbasin,
PF-162R-WS/47 regał wysoki/tall cabinet

umywalka UMML (Lucia)
UMML basin

NOWOŚĆ/NEW

PF-241/8-WS/47 szafka pod umywalkę/basin unit, UMML-800C umywalka/washbasin, PF-162R-WS/47 regał wysoki/tall cabinet, AL-60x80 lustro/mirror
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GRANDE

GRANDE
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GRANDE
Grande to kolekcja łącząca masywny korpus z pojemnymi
szufladami wyposażonymi w system „push-to-open”. Górna
szuflada wzbogacona jest o praktyczne przegródki na drobiazgi,
co pozwala na lepszą organizację przechowywanych tam rzeczy.
Biel frontów kontrastuje z drewnopodobnym dekorem korpusu.
Kolekcję uzupełnia kubistyczna umywalka z konglomeratu, regał
wysoki, niski oraz lustro.
Grande is a collection combining a massive carcass with
spacious drawers provided with a push-to-open system.
The upper drawer has been enriched with a practical organizer
for tiny things. The collection is built on a clear contrast between
the whiteness of the fronts and the wood-like decor of the
carcass. The washbasin units are combined with a cubist mineral
washbasin with a tall side cabinet, a low cabinet and a mirror.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa
Zawiasy: system push-to-open
Prowadnice:
system push-to-open
Front: lacquered MDF
Side panels: plain board
Hinges: push-to-open system
Drawer runners:
push-to-open system
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GRANDE

wewnętrzne przegródki
w szufladzie górnej
organiser system in the
upper drawer

Przegródki w szufladzie górnej można samodzielnie aranżować.
The cross-walls in the upper drawer can be arranged freely.

GR-140/80-3025/WS szafka pod umywalkę/basin unit, UMMR-800C umywalka/washbasin
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GRANDE
GR-165L-3025/WS regał niski/low cabinet, GR-140/80-3025/WS szafka pod umywalkę/basin unit, UMMR-800C umywalka/washbasin,
GR-161R-3025/WS regał wysoki/tall cabinet

GR-140/80-3734
szafka pod umywalkę/basin unit,
UMMR-800C
umywalka/washbasin,
AL-60x80 lustro/mirror
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VERANO

VERANO
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VERANO
Verano to eleganckie szafki podwieszane przykryte blatem,
w zestawieniu z kubistyczną umywalką dolomitową. Dostępne
modele to szafka z dwiema szufladami, z szufladą zewnętrzną
i wewnętrzną oraz szafka-łącznik z drzwiami. Szafki zostały
wykończone białym lakierem w wysokim połysku i ozdobione
szykownym asymetrycznym uchwytem w wykończeniu chrom
połysk. Kolekcja została uzupełniona o zestaw blatów w różnych
szerokościach pozwalających tworzyć różne kombinacje szafek.
Verano is a concept made of elegant wall-hung cabinets
covered with a counter and a geometrically-shaped mineral
washbasin. The collection includes a cabinet with two drawers,
a cabinet with one regular drawer and an additional internal one,
as well as a small linking unit that can be attached to the main
cabinet on either side. The cabinets have been finished with
high gloss lacquer and decorated with a chic asymmetric chrome
handle. The collection has been completed by a set of counters
to cover various combinations of the cabinets.

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: soft close
Drawer runners: soft close
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VERANO
VE-140/60-WS szafka pod umywalkę/basin unit, VE-141/30-WS szafka uzupełniająca/complementary unit, VE-140/60/2-WS, szafka pod umywalkę/basin unit,
VE-B-150R-WS blat/counter, UMMB-600C umywalka/washbasin

VE-140/60/2-WS szafka pod umywalkę/basin unit, VE-141/30-WS szafka uzupełniająca/complementary unit, VE-140/60-WS szafka pod umywalkę/basin unit,
VE-B-150D-WS blat/counter, 2 x UMMB-600C umywalka/washbasin, AL-140x50 lustro/mirror
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VERANO
2 x VE-140/60-WS szafka pod umywalkę/basin unit, VE-141/30-WS szafka uzupełniająca/complementary unit, VE-B-150D-WS blat/counter,
2 x UMMB-600C umywalka/washbasin

VE-140/60-WS szafka pod umywalkę/basin unit, VE-141/30-WS
szafka uzupełniająca/complementary unit, VE-140/60/2-WS szafka
pod umywalkę/basin unit, VE-B-150D-WS blat/counter,
2 x UMMB-600C umywalka/washbasin

VE-141/30-WS szafka uzupełniająca/complementary unit,
VE-140/60/2-WS szafka pod umywalkę/basin unit, VE-B-90R-WS blat/counter,
UMMB-600C umywalka/washbasin, AL-60x80 lustro/mirror

VE-140/60-WS szafka pod umywalkę/basin unit,
VE-B-60-WS blat/counter, UMMB-600C umywalka/washbasin
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PRIMA
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PRIMA
PRIMA to tradycyjna stojąca kolekcja łazienkowa utrzymana
w klasycznej bieli oraz ponadczasowym wenge. Szczególnego
szyku nadaje meblom charakterystyczny wykrój boków.
W ofercie duża rozpiętość wymiarów i modeli pozwalających
urządzić zarówno małą, jak i dużą łazienkę w rozmaitych
wariantach.
PRIMA is a traditional floor-standing collection in classic white
and timeless wenge. A special chic created by a unique cut of
the side panels with a characteristic bent line. On offer a wide
spread of dimensions and models which let both a small and big
bathroom be furnished in a great many of options.

BFDM

Front: MDF foliowany
Boki: płyta meblowa
Zawiasy: zwykłe
Prowadnice: zwykłe

Front: foiled MDF
Side panels: plain board
Hinges: basic
Drawer runners: basic

BFM

Front: MDF lakierowany
Boki: płyta meblowa lakierowana
Zawiasy: zwykłe
Prowadnice: zwykłe

Front: lacquered MDF
Side panels: lacquered plain board
Hinges: basic
Drawer runners: basic
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PRIMA
2 x BFM-127/1 regał niski/low cabinet
2 x BFM-L84x30 lustro/mirror
BFM-148 szafka pod umywalkę/basin unit
UCT-50x30 umywalka/washbasin
BFM-L84x50 lustro/mirror

BFDM-140/5 szafka
pod umywalkę/basin unit
UCG-55 umywalka/washbasin
BFDM-177 regał wysoki/
tall cabinet
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PRIMA
BFDM-167 regał niski/low cabinet, BFDM-128 szafka wisząca/upper cabinet,
BFDM-140/7 szafka pod umywalkę/basin unit, UCG-75 umywalka/washbasin, AL-70x80 lustro/mirror, BFDM-185 regał wysoki/tall cabinet
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ANTA
Kolekcja nadumywalkowych szafek lustrzanych
o uniwersalnej estetyce. Biały korpus oraz dekoracyjne
obrzeże z metalicznym połyskiem zastosowane
w drzwiach lustrzanych pozwala komponować szafki
z meblami o różnej kolorystyce. W wersji trzydrzwiowej
tafle lustra tworzą układ toaletki, co stanowi wygodne
rozwiązanie na przykład podczas samodzielnego układania
włosów. Drzwi wyposażono w zawiasy z cichym
domykiem.

ANTA
110

Katalog 2016 | Catalogue 2016

A collection of mirror cabinets to be installed in
a bathroom of any design. The white carcass and
a decorative edging with a metallic look used in the mirror
doors makes it possible to compose the cabinets with
furniture in various colours. In a three-door version the
mirror doors open in a way that enables to get a look
from three different directions. The cabinets provided
with soft-closing hinges.

ANTA

Front: lustro na płycie meblowej
Boki: płyta meblowa
Zawiasy: cichy domyk
Front: mirror on board
Side panels: plain board
Hinges: soft close

* L/R/U: L - Left/Lewy, R - Right/Prawy, U - Universal/Uniwersalny
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LUSTRA / MIRRORS

LUSTRA
MIRRORS

Możliwość montażu w poziomie i w pionie
Can be hung both vertically and horizontally

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 60x80
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 14W

L1-B2-LED2

60x80

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 14W

L1-B2-LED3

60x80

ramka świetlna, światło odbite zimne/frame lighting, reflected light cold

LED 22W

L1-B4-LED2

60x80

ramka świetlna, światło odbite ciepłe/frame lighting, reflected light warm
ramka świetlna, czarny lacobel, światło zimne
reflected light, frame lighting cold, black frame (lacquered glass)

LED 22W L1-B4-LED3
LED 22W L1-B4-LED2B

60x80
60x80

cena/price
PLN*

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 100x80
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 18W

L1-E2-LED2

100x80

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 18W

L1-E2-LED3

100x80

ramka świetlna, światło odbite zimne/frame lighting, reflected light cold

LED 30W

L1-E4-LED2

100x80

ramka świetlna, światło odbite ciepłe/frame lighting, reflected light warm
ramka świetlna, czarny lacobel, światło zimne
reflected light, frame lighting cold, black frame (lacquered glass)

LED 30W

L1-E4-LED3

100x80

LED 30W

L1-E4-LED2B

100x80

cena/price
PLN*

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 100x60
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

112

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 11W

L1-C1-LED2

100x60

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 11W

L1-C1-LED3

100x60

ramka świetlna, światło odbite zimne/frame lighting, reflected light cold

LED 26W

L1-C4-LED2

100x60

ramka świetlna, światło odbite ciepłe/frame lighting, reflected light warm
ramka świetlna, czarny lacobel, światło zimne
reflected light, frame lighting cold, black frame (lacquered glass)

LED 26W L1-C4-LED3
LED 26W L1-C4-LED2B

100x60
100x60
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cena/price
PLN*

* cena netto / net price

LUSTRA / MIRRORS

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 120x80
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 22W

L1-J2-LED2

120x80

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 22W

L1-J2-LED3

120x80

ramka świetlna, światło odbite zimne/frame lighting, reflected light cold

LED 36W

L1-J4-LED2

120x80

ramka świetlna, światło odbite ciepłe/frame lighting, reflected light warm
ramka świetlna, czarny lacobel, światło zimne
reflected light, frame lighting cold, black frame (lacquered glass)

LED 36W

L1-J4-LED3

120x80

LED 36W

L1-J4-LED2B

120x80

cena/price
PLN*

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 120x60
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 22W

L1-G1-LED2

120x60

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 22W

L1-G1-LED3

120x60

cena/price
PLN*

lustro z oświetleniem ledowym
illuminated LED mirror
wymiary/dimensions 140x70
wymiary/dimensions
szer. x wys. cm / width x height cm

pasek świetlny, światło odbite zimne /reflected light, stripe lighting cold

LED 13W

L1-L2-LED2

140x70

pasek świetlny, światło odbite ciepłe /reflected light, stripe lighting warm

LED 13W

L1-L2-LED3

140x70

cena/price
PLN*

lustro w ramie aluminiowej - możliwość montażu w poziomie i w pionie
mirror in an aluminium frame - can be hung both vertically and horizontally
grubość ramy/thickness of the frame: 3,5 cm
wymiary/dimensions
szer. x wys. (cm)/width x height (cm)
AL-50x70

50 x 70

AL-50x80

50 x 80

AL-60x80

60 x 80

AL-70x80

70 x 80

AL-80x80

80 x 80

AL-100x50

100 x 50

AL-100x80

100 x 80

AL-120x50

120 x 50

AL-120x80

120 x 80

AL-140x50

140 x 50

AL-140x80

140 x 80

cena/price
PLN

cena/price
PLN

OA-10

oświetlenie (1 szt.)/lamp (1 piece)

* cena netto / net price

116,87

www.antado.com.pl
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Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Ceny zawarte w katalogu są cenami katalogowymi netto w polskich złotych.
Kolory przedstawione na zdjęciach i wizualizacjach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
Ze względu na technologię produkcji wymiary umywalek ceramicznych mogą się nieznacznie różnić
od podanych w katalogu.
• Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i konstrukcyjnych w produktach
zawartych w katalogu.
•
•
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The catalogue is not an offer in the eyes of law.
The prices presented in the catalogue are basic net prices in Polish currency.
The colours presented on the photos and visualisations may look slightly different in reality.
Due to the technology of production the dimensions of ceramic washbasins can differ slightly
from the ones presented in the catalogue.
• The producer reserves the right to make assortment and construction changes to the products described
in the catalogue.
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