KLUDI AMEO

KLUDI AMEO

410230575
single-lever basin mixer
416710575
single-lever bath
and shower mixer
6785005-00
bath-shower set 1S

KLUDI AMEO
Nádech luxusu
Kombinací luxusu
a extravagance můžete
vylepšit svůj koupelnový
interiér. Oživte svoji
koupelnu vkusnými
tóny, originálními
úpravami a neobvyklými
detaily. Díky svému
jednoduchému
a zaoblenému tvaru
je nová série KLUDI

NEW

AMEO odrazem
současného trendu
v moderním designu
oproti minimalizmu.
Stejně jako série KLUDI
AMEO ztělesňuje
špičkový design, nabízí
také pokročilé funkce
a širokou škálu výrobků
- a za přijatelné ceny.

Jednoduchý a zaoblený tvar
těla baterií KLUDI AMEO zaručuje,
že je ocení ti, kteří preferují
nejnovější trendy v designu.

Diskrétní označení, pro studenou
a teplou vodu na rukojeti, jsou
malé, ale velmi důležité detaily.

Čisté linie těla a rukojetě dělají
z těchto baterií ideální součást
harmonického interiéru.

Povrch: 05 chrom
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KLUDI AMEO

41 298 05 75
jednopáková umyvadlová baterie

Změň,
modifikuj, upravuj
Sníte o umyvadle, které je diskrétně zabudované? Nebo
snad Vaše vize dokonalého interiéru koupelny zahrnuje
samostatně stojící umyvadlo umístěné na desce
z kamene? Bez ohledu na Vaše preference, baterie KLUDI
AMEO zvelebí design každé koupelny.

41 023 05 75
jednopáková umyvadlová
baterie

41 029 05 75
jednopáková umyvadlová baterie

41 023 05 75
jednopáková umyvadlová baterie

41 028 05 75*
bez odpadové soupravy

41 026 05 75*
bez odpadové soupravy

41 296 05 75
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 210 mm

41 298 05 75
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 270 mm

41 276 05 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač
vody
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* Není zobrazeno

Povrch: 05 chrom
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KLUDI AMEO

41 244 05 75
dvouotvorová jednopáková
umyvadlová baterie

Nadčasový
design

Návod
na originální interiér

Všichni máme rádi
nadčasové interiéry, které
neustále poutají naši
pozornost, i když se změní
trendy. Dejte volnost své
fantazii a uspořádejte
tradiční keramickou dlažbu
v nestandardním prostoru.
Umyvadlo namontované
na stěnu poskytuje
nekonvenční důraz na jinak
klasický interiér.

Kdo říkal, že v koupelně musí být keramický obklad? Vyberte si fasádu – jako formu
obkladu, která se nedávno stala velkým hitem ve světě designu. Jestli chcete vytvořit
moderní a originální interiér, zkombinujte cihlovou fasádu s vysokou baterií s boční
rukojetí a širokou základnou.

Jestli oceňujete odvážný design,
právě Vám je určená elegantní
a štíhlá baterie KLUDI AMEO.

41 025 05 75
jednopáková umyvadlová
baterie

Napijte se své oblíbené kávy
a croissant Vám dodá energii
a zlepší náladu.
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41 245 05 75
podomítková umyvadlová
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 220 mm

41 244 05 75
podomítková umyvadlová
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm

38 243*
podomítkové těleso

38 243*
podomítkové těleso

* Není zobrazeno

Povrch: 05 chrom

41 025 05 75
jednopáková umyvadlová baterie

41 216 05 75
jednopáková bidetová baterie

41 024 05 75*
bez odpadové soupravy
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KLUDI AMEO

Moderní
ekologie
Úspora vody je víc než
jen způsob, jak projevíte
pozitivní vztah k životnímu
prostředí - můžete ušetřit
i peníze. Momentálně
máme k dispozici
technologie na zachování
přírodních zdrojů, které
jsou vytvořené nejen pro
lázně a hotely, ale stejně
tak i pro domácnosti.

Při Vašem nákupu též zvažte
výběr baterie s novým s-pointer
eco perlátorem, který omezí
spotřebu vody maximálně
na 6 l/min.

S-pointer eco perlátor umožní
nastavit úhel proudu vody a snížit
spotřebu vody.
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41 393 05 75
umyvadlová baterie

KLUDI AMEO

41 424 05 75
vanová a sprchová baterie

Vyvážený
interiér
Bílá a černá, dřevo
a ocel, moderní a retro
prvky - může být interiér
tvořen z tolika kontrastů?
Samozřejmě může - stačí
přidat každý prvek s mírou
a zvolit správné vybavení,
jako jsou baterie s jemnými
tvary.

Neumíme předvídat jak si zařídíte
Váš první byt. Ale umíme Vám
pomoci s volbou komfortního
řešení.

Moderní řešení, které není příliš
drahé? Série KLUDI AMEO
v sobě spojuje moderní design
za přijatelnou cenu.
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KLUDI AMEO

Umění
kombinovat kontrasty
Pastelové, bílé a béžové barvy jsou používány v koupelnách velmi často. Překročte meze
- vytvořte prostor, který je doopravdy originální výběrem výrazných textur a intenzivních
barev, a potom dokončete Váš odvážný designový koncept nekonvenčním nábytkem,
osvětlením a designovými doplňky. Jednoduchá ale luxusní tříotvorová baterie dokonale
dotváří vzhled koupelny. Čisté a krásné linie výtoku a rukojetí působí velmi elegantně.

41 393 05 75
Umyvadlová baterie

Ve Vašem
stylu
Plochá páka nebo minimalistická
rukojeť - KLUDI AMEO má přesně
co si přejete.

Design Vaší koupelny
je stejně důležitý jako
design Vaší kuchyně
nebo obýváku. Můžete
si ho přizpůsobit podle
svého vlastního vkusu.
Vyberte si styl, doplňky
a příslušenství, které
nejlépe odpovídají Vašemu
životnímu stylu.

Okrouhlé rukojetě jsou hlavním
znakem baterií KLUDI AMEO.

Přechod jemného tvaru výtoku
do vzestupného oblouku těla je
charakteristickým znakem baterií
KLUDI AMEO.

41 393 05 75
umyvadlová baterie
tříotvorová montáž
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41 393 05 30
umyvadlová baterie
tříotvorová montáž
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KLUDI AMEO

Ať Vaše koupel
trvá věčně

Viditelná
dokonalost

Večerní koupel je často ten jediný moment, kdy máte čas jen pro sebe. Chvilka oddychu
s knihou a s uklidňující hudbu je výborný způsob, jak zakončit den. Baterie KLUDI AMEO
promění Vaši koupelnu na pohodlnou relaxační zónu.

Délka výtoku baterie - 220 mm
– je ideálním řešením pro montáž
na široké okraje vany nebo vedle
vany.

Baterie KLUDI AMEO jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi, jako
například spolehlivé keramické kartuše, pojistkou proti zpětnému nasátí vody
a novým s-pointer eco perlátorem, na jehož základě můžeme nastavit průtok
vody a omezit ho na 6 l/min. Baterie AMEO je též k dispozici s lehce použitelnou
a ergonomickou rukojetí a možností podomítkové montáže. Volba je na Vás.

Přepínač sprcha/vana je téměř
dokonale ukryt v těle výtoku.
41 424 05 75
Vanová a sprchová baterie

VANA

41 424 05 75
vanová a sprchová baterie
čtyřotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 445 05 75
vanová a sprchová jednopáková
baterie
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41 671 05 75
vanová a sprchová jednopáková
baterie

41 447 05 75
vanová a sprchová jednopáková
baterie
tříotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 448 05 75
vanová a sprchová jednopáková
baterie
tříotvorová montáž

41 830 05 75
podomítková vanová/sprchová
termostatická baterie

41 424 05 30
vanová a sprchová baterie
čtyřotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 650 05 75
podomítková vanová a sprchová
jednopáková baterie
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

41 657 05 75
podomítková vanová a sprchová
jednopáková baterie
zabezpečeno proti zpětnému
nasátí vody
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

41 505 05
vanový přítok
vyložení 170 mm

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

* Není zobrazeno

Povrch: 05 chrom
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KLUDI AMEO

41 835 05 75
podomítková sprchová
termostatická baterie

Krásný
tvar

Ergonomie
prioritou

Elegantní baterie
může zlepšit vzhled
jakéhokoliv sprchového
koutu. Jasné tvary, skryté
prvky ve stěně a designové
ovládací prvky můžou být
ozdobou jinak obyčejného
sprchového systému.

Bez ohledu na to, kterou sprchovou baterii si vyberete,
rychle zjistíte, že je snadno ovladatelná díky pohodlnému
přepínači, má jasně označeno používání teplé a studené
vody pro regulaci průtoku a teploty vody. Tyto funkce
zajišťují, že Vaše vana nebo sprchový kout je bezpečný
a přitom pohodlný.

41 710 05 75
sprchová jednopáková baterie

41 675 05 75
sprchová jednopáková baterie

67 740 05-00
sprchový set 3S

67 740 05-00
sprchový set 3S

Nástěnná sprchová baterie
s vkusnou boční rukojetí je
inovativním řešením, které zajišťuje
pohodlí.

Nástěnné baterie mají stejnou
podobu jako zbytek série KLUDI
AMEO.

41 710 05 75
sprchová jednopáková baterie
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* Není zobrazeno

41 675 05 75
sprchová jednopáková baterie

41 655 05 75
podomítková sprchová
jednopáková baterie

41 835 05 75
podomítková sprchová
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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Notes

KLUDI – nejinovativnější
značka roku 2015
Nezávislá mezinárodní skupina odborníků
ohodnotila značku KLUDI cenou za vynikající
výsledky v oblasti kvality, funkčnosti, ergonomie,
designu a ekologie. Plus X Award „nejinovativnější
značka“ potvrdila pověst značky KLUDI a její
silnou pozici na mezinárodním trhu.

Piktogramy
Naše unikátní a praktické návrhy uspokojí
Vaše individuální potřeby. Naše baterie jsou
vytvořeny s ohledem na Vás.

S-pointer
Umožňuje nastavit směr proudu
vody podle tvaru umyvadla.

Eco
Úspora vody 40%.

HotStop
Baterie s pojistkou proti opaření 38°C.
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