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MEBLE ŁAZIENKOWE

Wśród oferty mebli łazienkowych dostępnych na 

rynku produkty Antado wyróżniają się odwagą wzor-

niczą form i wykończeń oraz doskonałą jakością. 

Jesteśmy obecni na rynku od 1989 r., nieustannie 

rozwijamy się i wzbogacamy naszą ofertę by zaspo-

kajać rosnące wymagania klientów. W naszym asor-

tymencie znajdują się meble o zróżnicowanej styli-

styce – są tu zarówno formy proste, jak i fantazyjne, 

klasyczne i nowoczesne, stojące i podwieszane.

Nigdy nie nastawialiśmy się na produkcję masową, 

dlatego mamy odwagę oferować śmiałe dekory 

w nietuzinkowych zestawieniach. 

Proponujemy dobre wzornictwo i funkcjonalne roz-

wiązania, ponieważ zależy nam, aby meble Antado 

odznaczały się nie tylko naturalnym pięknem, ale 

i doskonałą użytkowością. Piękno naszych mebli jest 

widoczne w ręcznie wykańczanych detalach, staran-

nym doborze materiałów, ciekawej palecie wzorów. 

W bogactwie form staramy się znaleźć odrobinę 

unikalności i niebanalności, mając nadzieję, że dzięki 

meblom Antado każda łazienka nabierze niepowta-

rzalnego charakteru.

n ANTADO Sp. z o.o.

ul. Młyńska 1/3, 83-010 Straszyn, tel. 58 682 89 45

www.antado.com.pl, e-mail: antado@antado.com.pl

Meble SPEKTRA w wykończeniu  dąb samba

Nowoczesne meble Pacific
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Antado, Meble łazienkowe Cantare w wybarwieniu ciemny orzech to nowość 

w ofercie. Ciemnobrązowy, delikatnie cieniowany dekor w chłodnej tonacji, zestawiony 

został z elegancką lustrzaną wstawką. Dekor imitujący drewno nawiązuje do stylu klasycz-

nego, podczas gdy forma jest jak najbardziej nowoczesna: lustrzana listwa, wpuszczony we 

front mebla uchwyt, zawiasy z cichym domykiem.

Antado, Meble łazienkowe Sycylia w wybarwieniu stare drewno to klima-

tyczna, pełna uroku kolekcja odnosząca się wprost do natury. Atrakcyjności szafkom podu-

mywalkowym dodaje oryginalna, dolomitowa umywalka z cienkim rantem o grubości tylko 

2 cm, która przykrywa mebel niczym płótno. Umywalki dostępne są w wersji z połyskiem 

oraz w wykończeniu matowym. Szafki podumywalkowe w standardzie wyposażono w oku-

cia (zawiasy i prowadnice) z funkcją cichego domykania.

Antado, Meble łazienkowe Variete. Różnorodność, prostota nowoczesnych 

form oraz uniwersalna kolorystyka to wiodące cechy kolekcji Variete. W serii najszersza 

gama szafek podumywalkowych, zarówno z jedną jak i dwoma 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. 

Antado, Meble łazienkowe Sycylia w wybarwieniu świerk tatrzański, to no-

wość w ofercie producenta. W odpowiedzi na potrzeby klientów, ceniących folie imitujące 

naturalne drewno, producent zaproponował wykończenie jak najbardziej naturalne. Świerk 

tatrzański jest jasną półmatową folią o grubej wyraźnej fakturze, która na dużej powierzch-

ni mebla wygląda surowo, do złudzenia przypominając nieobrobione drewno.

Antado, Meble łazienkowe Ritorno w kolorze waniliowym to 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 są białą umywalką, wpusz-

czoną w dolomitowy blat w kolorze piaskowego beżu lub ciemnej czekolady.

Antado, Meble łazienkowe Sycylia w uniwersalnym wykończeniu biały połysk 

to nowość w ofercie producenta. Minimalistyczną estetykę prostych, geometrycznych brył 

mebli podkreśla forma chromowanych uchwytów-relingów oraz delikatna dolomitowa umy-

walka o grubości tylko 2 cm. Meble lakierowane na wysoki połysk z kombinacją szuflad i drzwi 

w standardzie wyposażone są w zawiasy i prowadnice z systemem cichego domykania.

Antado, Meble łazienkowe Atlantic. Wysokiej jakości kolekcja sygnowana 

znakiem Antado Prestige. Meble lakierowane są na wysoki połysk zarówno z zewnątrz, jak 

i wewnątrz. Wyposażone w takie udogodnienia jak: przemyślany rozkład szuflad, system 

cichego domykania, maty antypoślizgowe w szufladach, szklane półki i in. Seria skompono-

wana z umywalkami ceramicznymi renomowanych producentów – Roca oraz Koło. Szafka 

pod umywalkę dostępna także w wersji z pełnym blatem do samodzielnego montażu.

Antado, Meble łazienkowe Casso. Dominantą tej kolekcji jest asymetryczny 

rozkład drzwi podkreślony błyszczącym chromowanym uchwytem. W kolekcji dostępne są: 

szafki z drzwiami pod umywalkę w trzech szerokościach, pojemny regał wysoki oraz szafka 

wisząca. Dolomitowa umywalka z cienkim rantem dodaje szafkom lekkości. W ofercie nowe 

wybarwienie - dąb Santana, dekor o nieregularnym, przetartym rysunku. W standardzie 

zawiasy z cichym domykiem.

Antado, Meble łazienkowe Pacific. Klasyczna kombinacja czerni i bieli. Fron-

ty szafek ozdobiono awangardowym wzorem morskich fal w unikalnym zestawieniu poły-

sku i matu. Dodatkowy element dekoracyjny frontów stanowi lustrzana wstawka. Szafki 

wyposażone są w zawiasy z cichym domykiem. Do wyboru umywalki ceramiczne oraz do-

lomitowe. W kolekcji nowe zestawienie kolorystyczne w stylu skandynawskim z frontami 

w kolorze jasnego beżu.  
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