Pure Function
All you need

Téměř před 100 lety
začalo KLUDI vyrábět koupelnové
baterie s využitím tradičních způsobů
řemeslného zpracování. Na základě
vysoce kvalitních a spolehlivých přípravků
nadčasového designu se tato odbornost
stala základem KLUDI. Z tradice jako
odborníka na vodovodní baterie byl cíl
vytvořen tak, aby spojil nejvyšší kvalitu
použití a perfektní design jedinečným
způsobem. Tvrzení Water in Perfecion tak
získává nezaměnitelný výraz v našich
produktech, jakož i ve všech službách,
které poskytujeme našim zákazníkům.
Inspiruje a řídí
naše budoucí aktivity.

KLUDI MehrWert

KLUDI – více než baterie
Interakce vynikajícího designu, dokonalá
funkce a náročná výroba poskytuje základ pro
nejvyšší kvalitu u všech baterií KLUDI. Naše
tvrzení o značce - Water in Perfection - je
nepochybně vyjádřeno v našich hodnotných
produktech.

Pečlivý výběr všech použitých
materiálů a jejich přesná kombinace
zaručují dokonalou funkčnost a udržení
hodnoty.

Kvalitní kartuše KLUDI je srdcem našich
baterií. Je skrytá a poskytuje jedinečný
zážitek uživatele při každém použití.

Upozornění na nejmenší detaily
způsobuje, že každá KLUDI baterie
je vybavena speciální a perfektní
holistickou kombinací tvaru a funkce.

Každá baterie KLUDI zohledňuje
praktické použití při návrhu výrobku.
To maximalizuje jeho všestrannost.
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Pohled na trh s koupelnami a bateriemi
ukazuje, že největší šance na úspěch
jsou v projektech veřejných budov
a bytových domů. Cílem KLUDI je
rozpoznat tržní potenciál a vyvíjet
strategie s cílem úspěšně využít tento
potenciál s vámi.

Úvod

Pure Function
Unikátní koncept, který
spojuje tři styly baterií
KLUDI Pure Function představuje silný a elegantní
design, který splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu
a stále zůstává cenově dostupný. Tato jedinečná
kombinace designu a kvality je typickým příkladem
“skutečného” KLUDI WertArbeit.
Tři linie KLUDI Pure & Easy, KLUDI Pure & Solid
a KLUDI Pure & Style ztělesňují koncept Pure Function
s jejich specifickým designem. Tento koncept nabízí
inovativní a sofistikované řešení. Pure Function se mísí
s téměř každým stylem dekorace interiéru – usnadňuje
plánování lepších koupelnových projektů.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Style

Lidé s otevřenou myslí, kteří

Série KLUDI Pure & Solid

Lidé, kteří jsou vnímaví

vedou moderní životní styl

láká lidi, kteří mají nohy

k designu, kteří mají rádi

a oceňují ho v koupelně, mají

pevně na zemi a kladou

měkký puristický a moderní

rádi osvěžující vzdušný prostor

důraz na spolehlivou, pevnou

životní styl, preferují elegantní

KLUDI Pure & Easy.

kvalitu. Klasický, nadčasový

styl KLUDI Pure & Style.

Baterie jsou charakterizované

design KLUDI Pure & Solid

Jednoduchá konstrukce

expresivním, dynamickým

vyvažuje eleganci s většinou

baterie splňuje nejvyšší

vzhledem. S povrchovou

nábytkových stylů – ať už

konstrukční normy – a to

úpravou v oslnivém chromu

moderními nebo konvenčními.

v kombinaci s perfektní

nebo chladné bílé je KLUDI

Při jejich ergonomických

funkcí. Jemné křivky a jasné

Pure & Easy minimalistickým

úvahách se tyto baterie

linie vytvářejí tvůrčí svobodu

vrcholem, který je dokonale

ukazují jako solidní výrobky

v moderních koupelnách

v módě.

nejvyšší výrobní kvality.

stylově orientovaných rodin.
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Odbornost

Odbornost KLUDI

Rozmanitost

Kartuše je srdcem

Zářivá kvalita

Umění funkce spočívá

Perfektní funkčnost

Zdokonalená

pro všestrannost

baterie

KLUDI chrom

v detailech

a udržení hodnoty

úspora energie

Každá osoba, každý prostor

Rozlišuje kvalitu baterie a činí

Povrch příslušenství musí

Upozornění na nejmenší

Dlouhá životnost baterie

KLUDI nabízí baterie

a každá koupelna je jiná.

ji jedinečnou. Kartuše KLUDI

vydržet hodně. Chromování

detaily způsobuje, že každá

prokazuje její vysokou kvalitu,

s mimořádnými vlastnostmi

KLUDI poskytuje všestrannost

splňují nejvyšší standardy

přináší elegantní lesk, chrání

baterie KLUDI je vybavena

důležitým základem pro tuto

navrženými pro úsporu vody

v každé oblasti koupelny.

kvality, které spočívají na

baterie a činí je odolnými

perfektní holistickou

kvalitu je výběr použitých

a energie.

Optimální rozmanité

desetiletích odborných

vůči korozi a jiným vlivům.

kombinací formy a funkcí.

materiálů a jejich přesná

a prostorově úsporné řešení

znalostí.

Chromované povrchy jsou

Baterie, které jsou hospodárné

kombinace, ať už z mosazi

splňují všechny vaše potřeby

také hygienické a snadno se

při spotřebě a zdokonalují

nebo plastů – všechny

umyvadlovou baterií

– ať už mají osobní nebo

čistí.

jejich provoz, činí uživatele

materiály jsou nejvyšší kvality.

“EcoPlus” nabízí KLUDI

prostorový charakter.

•

S jednopákovou

šťastnými a dělají z koupelny

Pure & Easy mimořádně

místo, které můžete milovat.

efektivní řešení pro úsporu
vody a energie. Myšlenka:

KLUDI Freiraum znamená:

KLUDI HerzStück

znamená:

KLUDI GlanzVoll znamená:

KLUDI DetailLiebe znamená:

KLUDI WertArbeit znamená:

Když je páka ve střední
poloze, teče studená voda.

•
•

Umyvadlové příslušenství

•

Kartuše s delší životností.

různých výšek a velikostí.

•

Kartuše jsou

Inovativní, prostorově

optimalizovány pro

úsporná technologie

mimořádně tichý,

•

Výhodné umístění kartuše

•

dokonalý tok.

u podomítkových vanových
a sprchových baterií.

•

•

Kartuše jsou k dispozici
jako snadno vyměnitelné

•

Přesné obrábění všech

Otočením páky doleva

zaručena společností

a funkce: ideální použití

jednotlivých součástek,

začne téci teplá voda.

KLUDI.

baterie není ani příliš

které spolupracují na

Dlouhotrvající krásný

jednoduché, ani příliš

dokonalé montáži.

a zářivý vzhled.

těžké a stává se zvlášť

Snadná údržba, kvalitní

pohodlnou optimální

odolné vůči korozi a plasty

chromované povrchy.

interakcí mezi délkou páky

špičkové kvality, které

a kartuší.

splňují vysoké požadavky

Průtok vody všech

nařízení o pitné vodě.

Vynikající kvalita chromu

•

náhradní díly.
•

Dokonalá harmonie formy

•

•

Použití speciální mosazi

koupelnových a sprchových
baterií je automaticky
nastaven na plnění “vany”.
Když je nutná ruční sprcha,
může být zapnuta ručně.
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KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX
Univerzální podomítkové
těleso
Dokonce i po dokončení montážních prací můžete stále rozhodnout

Skryté těleso
KLUDI FLEXX.BOXX
bez jednotky: jeden box
pro všechny aplikace.

Zvuková izolace
Elastomerový plášť
obklopuje všechny
části vedoucí vodu.

Kroužkové středové záhyby
Nastavení na nerovný povrch
stěny.

Obal s originální pečetí KLUDI
Ochrana proti nečistotám
a poškození během výstavby.
Elastomerový plášť
Flexibilní a vodotěsné,
s těsněním.

o nové montáži: pomocí podomítkového tělesa KLUDI FLEXX.BOXX
můžete nechat montáž na později.
Toto řešení umožňuje instalaci různých modelů baterií: samostatnou

Integrovaná
proplachovací
souprava
s výztuží ze
skleněných vláken.

pákovou baterii, termostat nebo praktické tlačné řešení.
Výhody KLUDI FLEXX.BOXX ve zkratce:
•

Možnost výběru typu a série vrchního dílu baterie kdykoliv po montáži
KLUDI FLEXX.BOXX.

•

Možnost výměny klasických baterií za termostatickou baterii.

•

Maximální akustická izolace - krycí elastomerový plášť
snižuje přenos hluku.

•

Ideální ochrana před srážením vody a vlhkostí.

•

Může být také instalován na nerovných stěnách.

Externí konektory DN 20
Ideální pro připojení
všech konvenčních
a moderních
instalatérských systémů.

Vnitřní platforma
vyrobená z mosazi DZR.
Desinfekční, přesné obrábění
Těsnicí plocha, rozšířené vstupy
pro optimální průtok vody.

Výrobek je kompatibilní s následujícími sériemi:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA, KLUDI Pure & Easy,
KLUDI Pure & Solid, KLUDI Pure & Style

Flexibilní stěna
Instalace
Instalace je možná
i na nerovnoměrném
povrchu.

Univerzální přílohy
Pro skryté a vnější instalace
nebo montáž na přední stěně.

Inteligentní systém
těsnění
Ochrana před
kondenzací
a stříkající vodě.

Jedna jednotka
Jednolitá konstrukce
obsahující funkční
prvky.

Dokonalá myšlenka někdy
vyžaduje dobrou alternativu,
Koupelnové projekty
často zahrnují prostorové
problémy, což vyžaduje
koncepční přehodnocení.
Pro tyto speciální případy
nabízí KLUDI dvě praktická
podomítková tělesa pro vanu
a sprchu. Ideální alternativa
pro každý koupelnový
projekt.
38636

38828
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Praktická montážní trubka
Zesiluje elastomerový plášť
během fáze výstavby
zvedá víko, možnost
použíití vodováhy.

Zvuková izolace
Hluk proudění vody se
neprojevuje přes zeď.

Instalační hloubka
Šipky označené na
elstomerovém plášti
ukazují optimální
instalační hloubku
80 až 110 mm.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Jednoduchá vzdušnost
KLUDI Pure&Easy představuje
redukovaný design, který lze bez problémů
integrovat do moderního koupelnového
stylu. Tato všestrannost je to, co dělá tyto
baterie tak oblíbené.
Výrazná vlastnost KLUDI Pure&Easy:
Dynamický úhel montáže dává designu
svěží a lehký charakter.

Kludi Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy je jednoduchý i pro
design koupelny, s optimálními variantami,
které se dají využít v různých situacích.
K dispozici je také v módní bílé, tato série
je dokonalým společníkem pro projekty,
které mají zachovat módní charakter.

Příjemná vzdušnost. Dynamický sklon baterie jí
dodává svěží a lehký charakter.

Čistá bílá symbolizuje elegantní lehkost. Bílá baterie
je ve světlých koupelnách mimořádně elegantní.
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KLUDI Pure&Easy

Účinnost kartuší

Zkušenosti se sprchou

EcoPlus

KLUDI Freiraum

Vysoce účinná
umyvadlová baterie

Děti to prostě milují

Oslnivý výkon

Minimální prostorová

Jasné červené

Šikmý design

náročnost

a modré značky

v kombinaci

s technologií EcoPlus

podomítkových

pomáhají dětem

s povrchem KLUDI

šetří vodu a energii

a nástěnných baterií

naučit se správně

GlanzVoll dělá z Pure

snížením spotřeby

znamená větší prostor

používat vodu.

& Easy snadno

teplé vody.

i v malých sprchách

ošetřovatelnou a dává

a vanách.

jí skvělý vzhled.

Otevření lidé, kteří vedou moderní životní
styl a ocení jej i v koupelně, jsou přitahováni
k módnímu a výraznému KLUDI Pure & Easy.

Působivá kvalita. Řada baterií každodenně přináší uživatelům nové možnosti. Je to prvotřídní kvalita, která je jasná a zřejmá
každý den. Je skvělé mít něco, na co se můžete spolehnout.
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Kludi Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Čistá svěžest, která přináší radost

Přehled
UMYVADLO

KLUDI Pure&Easy
vana

372850565
jednopáková umyvadlová
baterie 60
s odpadovou soupravoou

372820565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
s odpadovou soupravoou

373850565*
s kovovou odpadovou
soupravou

373820565*
s kovovou odpadovou
soupravou

370280565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
bez odpadové soupravy

372890565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
s odpadovou soupravou
funkce EcoPlus

376810565
jednopáková
vanovo-sprchová baterie

376500565
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl
s ovládací jednotkou

376570565
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl
s ovládací jednotkou
zajištěno proti zpětnému
nasátí vody

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

372760565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
s odpadovou soupravou
pro nízkotlaký průtokový
ohřívač vody
s kovovou odpadovou
soupravou

371900565
jednopáková umyvadlová
baterie 100
s odpadovou soupravou

372860565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
průtok vody 2 l / min.
s odpadovou soupravou

372920565
jednopáková umyvadlová
baterie 100
s odpadovou soupravou

374190565
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl
s ovládací jednotkou

378410565
jednopáková sprchová
baterie

372900565*
s kovovou odpadovou
soupravou

38636
podomítkové těleso

Bidet

FLEXX.BOXX

PODOMÍTKOVÉ TĚLESO

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

38636
podomítkové těleso

376550565
podomítková sprchová
baterie
vrchní díl
s ovládací jednotkou

374200565
podomítková
sprchová baterie
vrchní díl
s ovládací jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

38828
podomítkové těleso

372750565*
s kovovou odpadovou
soupravou

372840565
jednopáková umyvadlová
baterie 70
páka public 120 mm

372870565*
páka klinik 180 mm

*bez obrázku

370230565
jednopáková umyvadlová
baterie
s odpadovou soupravou

375330565
jednopáková bidetová baterie
s odpadovou soupravou

38828
podomítkové těleso

370240565*
bez odpadové soupravy

Povrch: 05 chrom
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Kludi Pure&Easy

sprcha

Přehled

KLUDI Pure&Easy
Bílá pro trendy projekty
Perfektní bílá dodává pocitu čistoty a svěžesti
novou úroveň a intenzitu, jemné chromové odstíny
přidávají lesk bílým povrchům, jemný barevný
minimalismus zdůrazňuje lehkost tvaru.

373829165
jednopáková umyvadlová
baterie 70
s odpadovou soupravou

370289165
jednopáková umyvadlová
baterie 70
bez odpadové soupravy

372909165
jednopáková umyvadlová
baterie 100
s odpadovou soupravou

Bidet

vana

sprcha

375339165
jednopáková bidetová baterie
s odpadovou soupravou

376819165
jednopáková
vanovo-sprchová baterie

378419165
jednopáková
sprchová baterie

Kludi Pure&Easy

UMYVADLO

372929165
jednopáková umyvadlová
baterie 70
bez odpadové soupravy

Dokonalost v detailu. Malou inovací je možnost vypustit stojatou vodu pouze
jednou rukou.
Povrch: 91 bílá / chrom
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Výrazná ergonomie
Vysoká kvalita Pure & Solid je vnímána
speciálním způsobem a přináší funkční
spolehlivost, kterou zákazníci očekávají.
Proto není žádným překvapením, že
je zadobře se všemi tvary a nastaveními
koupelny – ať už kulatými nebo hranatými.
To zjednodušuje plánování koupelny.
KLUDI Pure & Solid je jedinečná kvalitní

Kludi Pure&Solid

baterie – vždy ta spravná volba.

Silná osobnost. KLUDI Pure & Solid je možné kombinovat
s čtvercovými i kulatými tvary v koupelně.

Ekonomická a snadno se udržuje. Nenápadně integrovaný
perlátor je spolehlivě odolný proti vodnímu kameni a šetří
vodu.
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KLUDI Pure&Solid

Robustní charakter –

Ergonomicky

Více svobody - více

KLUDI HerzStück

Pevné zpracování

sofistikované

individuality

je rozdíl

Vysoce kvalitní

Konstrukce a ergonomie

KLUDI Freiraum vytváří

Kvalitní kartuše KLUDI

materiály baterií a jejich

KLUDI Pure & Solid jdou

prostor v koupelnách:

slibuje nepřetržitě tichý

pevné zpracování dávají

ruku v ruce. Perfektně

baterie je nainstalována

a rovnoměrný tok vody.

uživatelům skvělý pocit

navržená páka zajišťuje

šikmo směrem ke straně

Další výhoda: lze ji

a potvrdily, že udělali

snadný a pohodlný

vany a usnadňuje její

vyměnit.

správné rozhodnutí.

provoz.

naplnění teplou vodou.

KLUDI Pure & Solid přitahuje
lidi, kteří mají nohy pevně
na zemi a ocení spolehlivou,
solidní kvalitu.

Dokonalá kvalita zpracování. Výroba, která se specializuje na baterie a tradici, znamená
nejvyšší kvalitu ve zpracování.
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Kludi Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Solidní kvalita pro plánování další koupelny

Přehled

FLEXX.BOXX

SPRCHA

343850575
jednopáková umyvadlová
baterie 60
s odpadovou soupravou

343820575
jednopáková umyvadlová
baterie 75
s odpadovou soupravou

342760575
jednopáková umyvadlová
baterie 75
pro nízkotlaký průtokový
ohřívač vody
s odpadovou soupravou

340280575*
bez odpadové soupravy

340250575
jednopáková umyvadlová baterie
s odpadovou soupravou

342900575
jednopáková umyvadlová
baterie 100
s odpadovou soupravou

348410575
jednopáková sprchová baterie

342920575*
bez odpadové soupravy

Bidet

vana

PODOMÍTKOVÉ TĚLESO

343940575
umyvadlová baterie
tříotvorová montáž
s odpadovou soupravou

342160575
jednopáková bidetová baterie
s odpadovou soupravou

346810575
jednopáková vanovo-sprchová
baterie

38636
podomítkové těleso

346500575
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl
s funkční jednotkou

346570575
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému
nasátí vody

344190575
podomítková vanovo-sprchová
baterie
vrchní díl
s funkční jednotkou

346550575
podomítková sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

344200575
podomítková sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

38828
podomítkové těleso

38828
podomítkové těleso

340240575*
bez odpadové soupravy

344230575
vanovo-sprchová baterie
čtyřotvorová montáž
na okraj vany
výtok 220 mm

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso
*bez obrázku

Povrch: 05 chrom

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso
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38636
podomítkové těleso

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

Kludi Pure&Solid

UMYVADLO

KLUDI Pure&Solid

Šumivá energie. Tři možnosti
nastavení proudu vody
a hladké nastavení výšky ruční
sprchy zajišťují individuální
komfort sprchování.
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KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Moderní elegance
KLUDI Pure & Style kombinuje prvotřídní design
s vynikajícími funkčními vlastnostmi.
Elegantní baterie se dobře spojují s moderními styly
interiéru a jsou vynikajícím důkazem toho, že styl není
závislý na rozpočtu.
To ocení například moderní rodiny, které mají vysoké
nároky na vybavení koupelen, kvalitu a design.
KLUDI Pure & Style je stylová série, která je nezbytná

Kludi Pure&Style

pro plánování moderních koupelen.

V harmonii. Módní krása, která každodenně
dává novou radost.

Dokonalá forma.
Eco má styl. Jednopáková umyvadlová baterie má perlátor, který snižuje průtok
vody o polovinu.
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KLUDI Pure&Style

Přímé,

KLUDI DetailLiebe

V souladu

jemné styly

KLUDI FreiRaum

se všemi formami:

Rovnými liniemi

Perfektní baterie

KLUDI Pure & Style

Velká rozmanitost, která

a jemnými křivkami

je naplánována do

harmonizuje s kruhovými

bere v úvahu všechny

poskytuje design

nejmenších detailů:

a čtvercovými

styly koupelny: KLUDI

SoftEdge kreativní

perlátor je odolný vůči

tvary v koupelně. To

nabízí tu správnou baterii

svobodu v prostředí

vodnímu kameni, úsporný

zjednodušuje plánování

pro každou situaci.

moderních koupelen.

při spotřebě a diskrétně

koupelnového projektu.

integrovaný. Také se
snadno čistí.

Na design orientovaní lidé, kteří
upřednostňují měkký, čistý a moderní
styl, ocení přímočarý designový jazyk
KLUDI Pure & Style.

Kvalita jako zážitek. Zažijte vzrušující sprchu.
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Kludi Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Měkký minimalismus pro design další koupelny

Přehled
UMYVADLO

403930575
umyvadlová baterie
tříotvorová montáž
s odpadovou soupravou

403820575
jednopáková umyvadlová
baterie 75
s odpadovou soupravou

402900575
jednopáková umyvadlová
baterie 100
s odpadovou soupravou

400280575*
bez odpadové soupravy

402920575*
bez odpadové soupravy

Bidet

vana

402160575
jednopáková bidetová baterie
s odpadovou soupravou

406810575
jednopáková vanovo-sprchová
baterie

400250575
jednopáková umyvadlová baterie
s odpadovou soupravou

406550575
podomítková sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

400240575*
bez odpadové soupravy

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

404250575
vanovo-sprchová baterie
čtyřotvorová montáž na okraj vany
výtok 220 mm

404200575
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

*bez obrázku

406570575
podomítková sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému
nasátí vody

404190575
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

38636
podomítkové těleso

Povrch: 05 chrom
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88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

38636
podomítkové těleso

38828
podomítkové těleso

38828
podomítkové těleso

Shower

406500575
podomítková
vanovo-sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

PODOMÍTKOVÉ TĚLESO

Kludi Pure&Style

403850575
jednopáková umyvadlová
baterie 60
s odpadovou soupravou

FLEXX.BOXX

408410575
jednopáková sprchová baterie
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Ikony a funkční označení

Naše jedinečné a praktické řešení uspokojí
vaše individuální potřeby. Naše baterie jsou
vytvořeny s myšlenkou na vás!

Eco.
Úspora vody 40%.

Nízký tlak.
Baterie pro nízkotlaký průtokový ohjřívač vody.

EcoPlus.
Studený start. Při střední poloze páky teče
studená voda. Po otočení páky doleva poteče
smíšená voda.
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Kludi Pure&Style

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