Alternativní páky

Jeden produkt
mnoho úkolů

pro KLUDI BOZZ a ZENTA SL
možno dokoupit navíc k setu

Užitečný
pro seniory

Série

Vynikající produkt,
který funguje jako bidet.
Potřebná pomoc pro lidi
se zdravotním omezením
a starší, kteří mají
zhoršené pohybové
možnosti.

Každodenní
výhody

Díky flexibilní hadici umožňuje
naplnit velkou nádobu vodou,
například kbelík či konev.
Kromě toho pomáhá udržovat
čistotu záchodové mísy.

obj. č. páky

ZENTA

7466905-00

OBJEKTA

7504705-00

AMEO

7355505-00

AMBA

7307705-00

BALANCE

7506405-00

E2

7321305-00

PURE&EASY

7361605-00

PURE&SOLID

7361905-00

PURE&STYLE

7362105-00

BOZZ

ZENTA SL

obj. č. setu

obj. č. setu

38 999 05 76

48 999 05 65

38 998 05 76

48 998 05 65

Vždy
po ruce

Kludi Armaturen spol. s r. o.
Havlíčkova 11
669 02 Znojmo
T +420 515 222 520
E info@kludi.cz
www.kludi.cz

Užitečné při mytí předmětů
každodenní potřeby.
Mimo jiné například pro rychlé
opláchnutí bot.

Postará se
o každého
Pomáhá zajistit
čistotu domácích zvířat
- např. rychle umyjete tlapky
vašeho domácího mazlíčka
po návratu z procházky.

KLUDI – nejinovativnější značka
Nezávislá mezinárodní skupina expertů ocenila značku KLUDI
za mimořádné úspěchy v oblasti kvality, funkčnosti, ergonomie,
designu a ekologie. Cena za celoživotní úspěchy je potvrzením
vysoké kvality a silného postavení společnosti KLUDI na světovém
trhu. Ocenění PLUS X Award za nejinovativnější značku
je udělováno pouze několika společnostem v sanitárním oboru,
proto jsme na něj velmi hrdí.

Hygienické soupravy
www.inspirace.kludi.cz
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Silné
argumenty:

Hygienická souprava KLUDI
Baterie pro speciální úkoly

Ergonomie a funkčnost

Praktická ruční sprcha je připojena k flexibilní hadici.
Díky tomu se výrazně zvyšuje pohodlí a zóna použití
soupravy. Připojovací kolínko je zároveň také držákem
sprchy a manipulace je intuitivně jednoduchá.

Úspora místa

Rozhodování o hygienickém setu v koupelně eliminuje
potřebu instalace bidetu. Je to vynikající řešení, které
Vám umožní optimálně využívat prostor, jakož i využívat
praktickou funkci bidetu v malé koupelně nebo
na toaletě.

Ekonomické řešení

Instalace hygienické soupravy nevyžaduje další výdaje
na nákup bidetu, připojovacího kolínka a bidetové
baterie, což zaručuje významné úspory za vybavení
koupelny.
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Široká škála
možností

Hygienická souprava je výrobek, který zaručuje
značné úspory nákladů. Instalace je rychlá
a praktická. Má mnohem širší využití
ve srovnání s bidetem.

Ukázat víc
Naskenujte
QR kód
a dozvíte
se více

Upozornění pro montáž:
Vodovodní rozvod (bytová odbočka) musí obsahovat funkční
zpětné klapky (zejména při rozdílném tlaku teplé a studené vody).

Ergonomická
rukojeť sprchy

je malá, perfektně
se vejde do vaší ruky.
Zahrnuje integrované
tlačítko, které pohodlně
ovládá průtok vody
podle potřeb každého
jednotlivce.

Kludi tak nabízí čtyři modely hygienických souprav, které se
dokonale přizpůsobí různému vkusu a stylu uspořádání koupelny.
Řada KLUDI BOZZ je variantou pro lidi, kteří ocení moderní formy,
zatímco KLUDI ZENTA SL preferují uživatelé, kteří ocení více
klasický design.

Upozornění pro používání:
Kovová hadice není tlaková, po použití spršky je nutné pákou
zavřít přívod vody.

5
Podomítkové těleso

s keramickou kartuší umožňuje nastavení
průtoku teplé vody. Vyrobeno z mosazi
odolné vůči korozi.

KLUDI BOZZ

Jednoduchá a rychlá montáž

Vodovodní rozvod (bytová odbočka) musí obsahovat
funkční zpětné klapky (zejména při rozdílném tlaku
teplé a studené vody).
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38 999 05 76
Hygienická souprava - komplet

Praktické
připojovací kolínko
s držákem sprchy,

jímž je voda přiváděna
do ruční sprchy. Jedná
se o velmi funkční řešení
- zabírá málo místa
a snižuje počet
montážních prvků.

~70 cm*

KLUDI ZENTA SL

3

4

Vysoce kvalitní
sprchová hadice

Podomítková baterie

s délkou 125 cm, výrazně
zvyšuje pohodlí a oblast
použití setu. Kovová hadice
není tlaková, po použití spršky
je nutné pákou zavřít přívod vody.

38 998 05 76
Hygienická souprava - komplet

je estetickým doplňkem k soupravě.
Dlouhá, ergonomická rukojeť umožňuje
přesnou regulaci teploty a průtoku vody,
zatímco minimalistická ruční sprcha
zaručuje elegantní vzhled.

48 999 05 65
Hygienická souprava - komplet

48 998 05 65
Hygienická souprava - komplet

* doporučená výška montáže
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