KLUDI ZENTA SL
Modern szépség
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Közel 100 éve
kezdte meg a KLUDI fürdőszobai
csaptelepek gyártását hagyományőrző,
kézműves aprólékosságot igénylő
szaktudással. Ez a mesteri szintű
szakértelem adja a KLUDI szellemiségét,
melynek szem előtt tartásával születtek
az idők során a legkiválóbb minőségű,
megbízható termékeink magabiztos
megjelenésben testet öltve.
A csaptelep-készítői szakértelem tradíciója
hívta életre célkitűzésünket, hogy
egyedülálló formában egyesítsük a
kimagasló minőséget és a tökéletes
designt. Így jelenik meg minden
termékünkben és ügyfeleink felé nyújtott
szolgáltatásunkban az igény, melyet
jelmondatunkban így fogalmaztunk meg:
Water in Perfection. Ez inspirál minket és
ebben a szellemben cselekszünk
a jövőben is.

Koncepció

A KLUDI ZENTA SL modern
szépsége a formájának köszönhető

A CSAP LELKE

A KLUDI minőségi kartusa
hosszú élettartamot
és különösen csendes
működést biztosít.

KIFINOMULT TREND

Herz
Stück

Karcsú, elegáns design és letisztult
forma lefolyógarnitúrával, vagy
lefolyógarnitúra nélkül.

Glanz
Voll

CSILLOGÁS

Detail
Liebe

A kifogástalan
csiszolás és
gondos polírozás
a tartós csillogás
záloga.

ODAFIGYELÉS A
RÉSZLETEKRE

A kör és a téglalap
tökéletes kölcsönhatása.
A hengeres és szögletes
formákat lágy kontúrok
kapcsolják össze,
biztosítva az átmenetet
a formák között.

Frei
Raum

SZABADSÁG

SZAKSZERÜ
MUNKA

Mosdócsaptelep minden
fürdőszobához.

Wert Fém rozetta
Arbeit

PRECIZITÁS

A lehető legkisebb sugarú él a
maximális letisztultság érdekében.
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KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
Modern szépség
Amikor a kör és a téglalap egyesül, az eredmény a KLUDI ZENTA SL nevet viseli. Alapvető
geometriai formák gyengéd találkozása új, könnyed
megjelenést ad a mosdók, fürdőkádak és a zuhanyzók számára. Az utolsó részletekig átgondolt
formájával, a ZENTA SL egy archetipikus designt
képvisel, sima átmenettel a test, a kifolyó és a kar
között.
Az elegáns ívek kontrasztja az éles vonalakkal
kihangsúlyozza a formák geometriai tisztaságát.
A lehető legpontosabb kivitelezés szükséges ahhoz,
hogy a lágy ívek és a precíz élek harmonizáljanak
a fényes felületekkel. A krómmal bevont, kézzel
csiszolt kontúrok élményt jelentenek minden nap,
minden egyes használat során.
A csaptelepcsalád elegáns és minimalista
stílusát a kifinomult design ihlette, amely új trend
a fürdőszobában. A KLUDI ZENTA SL elegáns purizmusának köszönhetően, amely mindenekelőtt a
kifolyó lapos sziluettjében tükröződik, tökéletesen
illeszkedik minden lakókörnyezetbe.

Archetipikus. Az egyenletes, megszakítás nélküli
vonalakhoz lágy átmenetek társulnak, melyek a
kontúrokkal válnak tökéletessé.

A ZENTA SL termékcsalád a KLUDI Smart
Luxury sorozat része, mely a kifogástalan tervezés
és a maximális innováció megtestesítője. Első
osztályú fürdőszobai szerelvények egyedülállóan
inspiráló stílusban.

Trendi. A csaptelep karcsú sziluettje illik a
fürdőszobai kerámiákhoz és a kifinomult
bútorokhoz.
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KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
Szimbiózis a legszebb formában

Szabadság

Gyengéd áramlás

Fenntartható

Tökéletes egész

A stílusos zuhanycsapte-

A kiváló minőségű per-

A 75 mm-es kifolyóma-

Megoldások minden

lep süllyesztett kerámia

látorok könnyebbé teszik

gasságú EcoPlus-változat

fürdőszobai alkalmazáshoz

kartusa nagyobb mozgási

a karbantartást és biz-

energiát takarít meg a

és helyiségmérethez:

szabadságot biztosít

tosítják a lágyan áramló

meleg vízfogyasztás

az oldalkaros csaptelep

zuhanyozás közben.

vízsugarat.

csökkentésével.

forgatható.

Minimalizmus. Könnyed, letisztult megjelenés.
Akár kerek, szögletes vagy lágy formájú a KLUDI ZENTA SL kiteljesíti a modern élettér
tiszta, minimalista megjelenését. Kifinomult
fürdőszobai kerámiával, kecses bútorokkal és
kiegészítőkkel kombinálva lesz tökéletes
ez a stílus.

Csillogás. Karcsú design, kompromisszumok nélküli funkcionalitás. A legmagasabb szintű precizitás az élek és felületek találkozásánál.
Mindezt a KLUDI szakszerű munkája teszi lehetővé.
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Áttekintő

KLUDI ZENTA SL

MOSDÓ

ZUHANY

482600565
egykaros mosdócsap 75
kifolyó magassága = 75 mm
lefolyógarnitúrával

482770565
egykaros mosdócsap 75
kifolyó magassága = 75 mm
lefolyógarnitúrával

482660565
egykaros mosdócsap 75
kifolyó magassága = 75 mm
PUSH-OPEN lefolyógarnitúrával

482630565
egykaros mosdócsap 75
kifolyó magassága = 75 mm
EcoPlus, hideg víz középállásnál
lefolyógarnitúrával

482620565*
lefolyógarnitúra nélkül

486570565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályozóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval

4860005
kádbefolyó
falra szerelhető kivitel
kifolyó benyúlása = 170 mm

488700565
egykaros zuhanycsap falra
szerelhető kivitel

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

482900565
egykaros mosdócsap 100
kifolyó magassága = 100 mm
lefolyógarnitúrával

482980565
egykaros mosdócsap 100
kifolyó magassága = 100 mm
PUSH-OPEN lefolyógarnitúrával

480270565
egykaros mosdócsap
kifolyó magassága = 220 mm
lefolyógarnitúrával

480280565
egykaros mosdócsap
kifolyó magassága = 220 mm
PUSH-OPEN lefolyógarnitúrával

482920565*
lefolyógarnitúra nélkül

Odafigyelés a részletekre. A kör és a téglalap a meghatározó stíluselemek,
melyek összességében klasszikus megjelenést eredményeznek. Mindez a KLUDI-nál minden gyártási lépésre jellemző - rendkívül aprólékos
odafigyelés eredménye.

KÁD

482560565
egykaros mosdócsap mosdótálhoz
kifolyó magassága = 240 mm
lefolyógarnitúra nélkül

482470565
falsík alatti, kétlyukas, fali,
egykaros mosdócsap
fali kifolyó benyúlása = 180 mm

486700565
egykaros kádtöltő-és zuhanycsap
automatikus kád/zuhany váltó

38242*
falsík alatti egységhez

Eco

nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

486500565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályozóegységgel, előlappal
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

EcoPlus

*Kép nélkül
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486550565
falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

Egyéni vonzerő. A kör alakú rozetták és a négyszögletes elemek stílusos
kombinációja. A termékcsalád prémium minősége a fémből készült
zuhanycsatlakozóban is megmutatkozik.

Választható felület: 05 króm
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Szabadság. A kartus, mely a csaptelep lelke, a kádtöltő és a zuhanycsaptelep esetében is befelé helyezkedik el. Ezzel teret nyerhetünk még
szűkebb helyeken is.
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Kludi Szerelvények Kft.
Homokbánya út 75.
2049 Diósd
Magyarország
T +36 23 886 400
F +36 23 886 430
E info@kludi.hu

Minden jog fenntartva!
Utánnyomás, másolás és
fordítás kizárólag a
Kludi GmbH & Co. KG
írásos engedélyével!
A fejlesztések során a termékek
műszaki jellemzői módosulhatnak.
Nyomtatás helye: Németország.

kludi.com
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