ZUHANYTERMÉKEK
ÉS ZUHANYRENDSZEREK
A testre szabott felfrissülésért

KLUDI ZUHANYTERMÉKEK
ÉS ZUHANYRENDSZEREK
A zuhanyzás élménye – testre szabott felfrissülés
Ahogy az emberek különböznek, úgy különböznek a
szokásaik és a zuhanyzással szembeni elvárásaik is.
Vannak, akik az energikus és életteli zuhanyzást kedvelik, mások egész napját bearanyozza egy üdítő wellness-zuhany. Vannak, akik felfrissülést keresnek, megint
mások egyszerűen csak jól akarják érezni magukat.
De még egy reggeli zuhanyzás is sokban különbözik
egy estitől.
A KLUDI zuhanytermékei az egész világ számára biztosítják a zuhanyzás élményét. Mindegy, hogy felfrissülésről vagy lazításról van szó, hogy éppen azért
zuhanyozunk, hogy felébredjünk, vagy hogy a fárasztó
munkanap után megtisztuljunk: a KLUDI zuhanyok és
zuhanyrendszerek biztosítják, hogy a zuhanyzás újra és
újra egyedi, személyes élmény legyen.

Fejlesztés és szakértelem 1926 óta:
A KLUDI a PLUS X AWARD díjjal elnyerte az
év leginnovatívabb márkája címet.

MINDEN
amit a zuhanyzásról tudni lehet

58 % énekel

A zuhanyzás mindannyiunk számára napi élvezet. Felfrissülés,
tisztálkodás, wellness – a zuhanyzás magától értetődően fontos
szerepet játszik a napi szokások
között. És ahogy ez a mindennapi
tevékenységeknél lenni szokott –
többnyire igen keveset tudunk a
részleteiről.

Egy tanulmány szerint az emberek 58 %-a énekel a zuhany alatt – ha nem is mindig, legalább
alkalmanként. Lehet, hogy Ön is ehhez a csoporthoz tartozik, és szupersztárrá válik a frissítő
vízsugár alatt. Amennyiben igen: inkább aktuális slágereket, vagy régről ismert klasszikusokat énekel? A felmérések szerint a zuhanyzó emberek 42 %-a popdalokat, 58 %-a viszont
klasszikus zenét énekel. A zenei portálokon pedig, például a Napsteren, dallisták tölthetők le
zuhanyzáshoz. Ön melyik zuhanyénekes-típushoz tartozik? Találja ki! Dúdoljon és énekeljen
zuhanyzás közben tetszése és kedve szerint: a kutatók tudják, hogy a rendszeres éneklés
jelentősen hozzájárulhat a jó közérzethez.

Ennek ellenére számos érdekes
tény és adat kapcsolódik hozzá.
Tudja például, hogy miért hajlamos az
olcsó zuhanyfüggöny a testéhez tapadni? Vagy hogy mely dalokat éneklik
a legtöbbet a zuhany alatt? Vagy tudja,
hogy mennyi időt kell a vízsugár alatt állni a
ﬁlmtörténet leghíresebb zuhanyjelenetének
leforgatásához?
Összegyűjtöttünk Önnek néhányat
ezek közül az érdekes információk
közül. Kívánjuk, hogy lelje
bennük örömét, csakúgy,
mint a KLUDI zuhannyal való
következő zuhanyzásában.

Mindig
A bérlők alapjában véve minden napszakban,
vagyis éjszaka is zuhanyozhatnak. A kölni tartományi bíróság 1997-ben megállapította:
„A házirend éjszakai fürdést és zuhanyzást
tiltó kikötése érvénytelen. A testápolás éjszaka
is helyénvaló szociális viselkedésnek minősül
és rendeltetésszerű bérleményhasználatnak
számít.”
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90 kg CO2
Személyenként ennyivel csökkenthető a
CO2-kibocsátás, ha valaki 50% vizet megtakarító
zuhanyt használ. Kevesebb vizet kell ugyanis
felmelegíteni. Ez hasznos hozzájárulás a
környezetvédelemhez.

KLUDI ZUHANYTERMÉKEK

Krisztus után 77

Bernoulli

Rómában megjelenik a „Naturalis Historia” című mű, Idősebb
Plinius író munkája. Ebben a zuhany feltalálását „függő fürdő”
néven egy bizonyos Sergius Orata nevéhez köti, aki ilyen
módon növelte a házak értékét, hogy nyereségesen adhassa
tovább őket. Az első zuhanyokat a természetes vízesések
utánzataként már a régi görögök is használták.

Daniel Bernoulli fizikus fedezte fel azt az áramlási effektust, hogy egy egyszerű zuhanyfüggöny
zuhanyzás közben mindenképpen a test felé
mozdul. A függönyt a levegő és a nedvesség
által létrehozott álló örvény szívja a vízsugárhoz.
Forró vizes zuhany esetében a hőmozgás tovább
erősíti a hatást. Megoldást csak a minőség
hozhat: minél jobb minőségű a zuhanyfüggöny,
annál kevésbé érvényesül ez a hatás.

100 liter
Ennyi az átlagos vízfogyasztás egy 5 perces zuhanyzás alatt,
percenként 20 litert feltételezve. Egy kádfürdőhöz kb. 150 l víz
szükséges. A zuhanyzás tehát jelentősen víztakarékosabb, mint
a kádfürdő. De csak akkor, ha valóban csak néhány percet
töltünk a zuhany alatt. Még kedvezőbb a mérleg Eco funkciós
KLUDI zuhanyok használata esetén.

„A zuhanyzás
jótétemény a testnek
és a léleknek.”

Hét nap
Saját elmondása szerint ennyi ideig állt Janet Leigh színésznő a zuhany
alatt a „Psycho” című Alfred Hitchcock film híres zuhanyjelenetének
elkészítéséhez. Az egész jelenet azonban mindössze két percig tart.
A méltán híres képsor nem csupán a filmtörténet egyik legjobban
vágott jelenete. Rendkívül félelmetes is, ezáltal sokan egy ideig csak
kellemetlen érzésekkel tudnak a zuhanyzóba lépni.
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INNOVÁCIÓK
a mindennapi zuhanyélményért
Az előnyös kialakításnak köszönhetően forma és a funkció tökéletes
harmóniában van. A KLUDI zuhanytermékei esztétikájukban ugyan különböznek, de kialakításukban a legapróbb részletekig a funkcionalitás dominál.
A KLUDI folyamatosan a tökéletesítésen dolgozik, így minden termék valódi
műszaki mesterműnek tekinthető. A frissítő és minden tekintetben tökéletes
wellness öröméért.

Egyéni zuhanyzási élmény
A KLUDI zuhanytermékek különböző formaterveikkel a modern fürdőszoba-berendezés minden igényét kielégítik. A kézizuhanyok akár 1S kivitelben
egyféle sugárral (volumen) és 3S változatban háromféle sugárral
(volumen, lágy és masszázs) is kaphatók.
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Mini perlátorok
Az új mini perlátoroknak köszönhetően a vízkövesedés már a múlté.
A vízkő egyszerűen ujjal eldörzsölhető. Ez a KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA s,
KLUDI FRESHLINE és KLUDI LOGO
sorozatoknál alaptulajdonság.

KLUDI zuhanyzási higiénia
A higiénia a fürdőszobában is fontos téma. A nagyobb higiéniáról a KLUDI
leeresztő funkció gondoskodik. A zuhany fúvókamezőjének alján egy rés
biztosítja, hogy a zuhanyzás végeztével visszamaradt víz manuálisan leengedhető legyen. Nincs csepegés, nincs bosszúság. Nagyobb higiénia.
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Innovatív és funkcionális formaterv

Csupán egy példa innovatív
formaterveinkre:
A KLUDI FIZZ sorozat fali fejzuhanytartójába kézi- és fejzuhanyok is behelyezhetők. Így a zuhany esetleges
cseréje egyáltalán nem okoz nehézséget. A pozíció és a szög természetesen tetszés szerint állítható.
És ez még nem minden: A KLUDI
zuhanyok világa a legjobb ötleteket
és innovációkat rejti.

Víztakarékos technológia
A víz fontos élelmiszerünk. Ugyanakkor a meleg víz előállítása jelentős energiafogyasztással jár – elegendő ok
arra, hogy takarékosan bánjunk az értékes folyadékkal.
Zuhanyaink víztakarékos Eco modelljei akár 40 % víz
megtakarítására képesek. Így kímélik az erőforrásokat,
és mellesleg rengeteg pénzt is megtakarítanak.
A KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco gégecső még ennél
is többet tud: Egyetlen egyszerű elfordítással akár 90 %
vizet is megtakaríthat. És minél kevesebb vizet melegít
fel, annál több CO2 kibocsátását előzi meg – ez fontos
hozzájárulás a környezetvédelemhez.
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Egyszerű felújítás

Megbízható gyártástechnológia és
megbízható alapanyagok

Felújítás vagy utólagos beépítés
esetén az állíthatóság és a rögzítési
pontok változtathatósága fontos követelmény. A KLUDI A-QA v falirúdhoz a már meglevő fali furatok újra
felhasználhatók.

A KLUDI székhelye Németországban
van, ami azt jelenti: elkötelezettek
vagyunk a német minőség mellett.
Ezen alapelvnek megfelelően Európa
szívében levő gyártóhelyeinken
kiváló minőségű, hosszú élettartamú
termékeket állítunk elő. Zuhanytermékeink gyártásához szükséges
összes termelési lépés a KLUDI-nál,
házon belül zajlik. Így garantáljuk a
legkiválóbb
minőséget a munkára
2.
és az alapanyagra vonatkozóan is.

A KLUDI zuhanyrendszerek alapkivitelben maximum 30 cm magasságeltérést, illetve elfordítható, kívánság szerint beállítható zuhanykart
kínálnak.
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Instrucciones de montaje y de manejo
Instructions de montage et mode d' emploi
Installation and operating instructions
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Szerelési és használati utasítás
Istruzioni di montaggio e per l'uso

6
16

Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
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Instrukcja montażu i obsługi

8

Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Руководство по монтажу и эксплуатации
Návod na montáž a obsluhu
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9 62 628/01

Termékeinkhez mindig részletes és könnyen érthető
szerelési útmutatót mellékelünk. Ezáltal biztosított az
egyszerű felszerelés.
Zuhanytermékeinkre két év garanciát vállalunk. Ezen
felül a gyártás befejezésétől számított 10 évig garantáljuk a pótalkatrészek utólagos beszerezhetőségét.
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2

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

15
14

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

(D) +49 (0) 23 73 / 9 04-0
(D) +49 (0) 23 73 / 90 4-4 65
info@kludi.de
www.kludi.com
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A TESTRE SZABOTT
FELFRISSÜLÉSÉRT
A KLUDI zuhanycsaptelepek
sokfélesége
Funkcionális technika, egyszerű kezelés, kiváló formaterv: a KLUDI
zuhanyszerelvények a jól sikerült fürdőszoba-berendezés díszei.
Teljesen mindegy, hogy falon kívüli vagy falsík alatti változatról van szó,
hogy termosztátos vagy egykaros kivitel mellett döntünk – a KLUDI
csaptelepek biztosítják a tökéletes megoldást a testre szabott
felfrissülésért.
Falsík alatti termosztátos
zuhanycsap
Komfort a tökéletességben:
a modern zuhanyszerelvények
minden előnyét harmonikusan
kombinálja és egymáshoz hangolja.
A falsík alatti kiváló beépíthetőség
és a pontos hőmérséklet-beállítás,
valamint a hőfokkorlátozás frissítő,
életteli zuhanyzási élményről gondoskodik. Így megy a zuhanyzás
manapság.
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Falon kívüli egykaros zuhanycsap
Komfort, mint a mosdókagylónál: a hőmérséklet és a
vízmennyiség beállítása könnyen és biztonságosan, egy
kézzel történik. És mert ez ilyen pontosan működik, időt,
vizet és energiát takarítunk meg – egy szempillantás
alatt.

Falsík alatti egykaros zuhanycsap
Különösen helytakarékos: falsík alatti zuhanycsaptelepek. A teljes technika szerelése a falban
történik, a tökéletes kialakítású kezelőelemek
laposan illeszkednek a falhoz és teljes mozgási
szabadságot biztosítanak. Egy megoldás, amely
nemcsak műszakilag és optikailag megnyerő,
hanem könnyen tisztítható is.

Falon kívüli termosztátos zuhanycsap
A kényelem mestere a csaptelepek között: termosztátos csaptelepeinken
a hőmérséklet pontosan előre beállítható. Így a víz mindig igényünknek
megfelelően temperálva folyik a zuhanyból. Ennek során egy speciális
termoelem gondoskodik a működés biztonságáról. A ház vízhálózatának
esetleges hőmérséklet-ingadozásait egy gyors reagálású keverőelem
közvetlenül kiegyenlíti.
Biztonsági funkcióként minden KLUDI termosztát 38 °C-on működő hőfokkorlátozással rendelkezik, amely véd a véletlen leforrázás ellen – ez fontos
funkció az egész család számára.
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fejzuhany NA 15
6757805-00

KLUDI FIZZ
Energikus elegancia
Az egyedi formájú KLUDI FIZZ termékcsalád
designja lágy vízfolyást biztosít. A szokatlan
formatervezésnek köszönhetően a vízsugár
megőrzi erejét. A krómmal kombinált fehér
zuhany-termékcsalád új, harsány irányzatot
teremt: üde, tiszta és erőteljes.

KLUDI FIZZ
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6770005-00

KLUDI FIZZ
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6760005-00

KLUDI FIZZ
3S zuhanyszett kádhoz
6775005-00

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
dupla fejzuhany
fejzuhany egyféle zuhanysugárral
(normál zuhanysugár)
6757505-00

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
állítható dőlésszögű fej
(max. hajlítási sugár 36°)
6758005-00

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
falra szerelhető kivitel
állítható dőlésszögű fej
(max. hajlítási sugár 36°)
6757005-00

KLUDI FIZZ
zuhanygarnitúra, NA 15
6705105

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany KLUDI FIZZ 3S
kézizuhany Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany KLUDI FIZZ 1S
kézizuhany Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709505-00

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
dupla fejzuhany KLUDI FIZZ 3S
kézizuhany Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709105-00

1S zuhanyszett kádhoz*
6765005-00

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
tripla fejzuhany
egyféle zuhanysugárral
(normál zuhanysugár)
6757805-00

KLUDI FIZZ
állítható dőlésszögű
fejzuhany-csatlakozó NA 15
6756005-00

KLUDI FIZZ
oldalzuhany NA 15
6708305-00
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tripla fejzuhany*
6709305-00

KLUDI FIZZ

ÚJ

ÚJ
KLUDI FIZZ
3S kézizuhany gyors
vízkőeltávolítással
6770043-00

KLUDI FIZZ
1S kézizuhany gyors
vízkőeltávolítással
6760043-00

ÚJ
KLUDI FIZZ
1S zuhanyszett kádhoz
6765091-00

ÚJ
KLUDI FIZZ
1S kád-zuhany készlet
zuhanyszett
kádhozgégecsőcsatlakozós
kézizuhanytartóval
6767091-00

ÚJ
KLUDI FIZZ
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6774091-00

ÚJ
KLUDI FIZZ
1S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6764091-00

Amire naponta vágyunk
A KLUDI FIZZ kétkamrás fejzuhanya rendkívül sűrű permetet produkál, amely
tökéletesen igazodik az emberi testhez. Ehhez mindkét zuhanykamra egyedileg
beállítható. Akár egy irányba, ellenkező irányokba forgatva, mindenki megtalálja
a számára legkedvezőbb zuhanyzási formát a KLUDI FIZZ-zel.

KLUDI FIZZ
falirúd
L = 900 mm
fokozatmentesen állítható
kézizuhanytartóval, Suparaflex
gégecsővel
6762005-00

KLUDI FIZZ
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6774005-00
1S zuhanykészlet*
L = 900 mm
6764005-00

króm

fehér/króm

fehér

*Kép nélkül

KLUDI zuhanyzási higiénia
A KLUDI FIZZ kézizuhanyból minden zuhanyzás után kiürül a visszamaradt víz.
Ez a nagyobb zuhanyzási higiénia mellett a bosszantó csepegést is megelőzi.
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KLUDI FRESHLINE
Valódi zuhanyzási élmény
A nagy fejzuhany a tökéletes élmény fontos összetevője.
A KLUDI ennek megújult változatát is kínálja:
a KLUDI FRESHLINE sorozatba tartozó termosztátos
Dual Shower System többdimenziós zuhanyzási élményt kínál.
Mindössze vízcsatlakozásra van szükség, illetve az elhatározára,
hogy megteremtsük a zuhany alatti maximális kényelmet.
A zuhanyrendszer egy 25 cm átmérőjű fejzuhanyból, egy 3S
kézizuhany és egy termosztátos zuhanycsap kombinációjából áll.
A termosztátos csaptelep kellemes hőmérsékletű vizet biztosít és
HotStop forrázásgátló hőfokkorlátozóval rendelkezik.

THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM
NA 15
6709205-00

3S zuhanygarnitúra
6794005-00
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KLUDI FRESHLINE
3S kézizuhany NA 15
3 fokozatban allithato vizsugar:
masszirozo, normal, lagy vizsugar
6790005-00

KLUDI FRESHLINE
1S kézizuhany NA 15
egyfele zuhanysugarral: normal
6780005-00

KLUDI FRESHLINE
tányér-fejzuhany NA 15
Ø 250 mm
6751105-00

KLUDI FRESHLINE
1S zuhanyszett kádhoz
6785005-00

KLUDI FRESHLINE
1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6783005-00

KLUDI FRESHLINE
3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6793005-00

L = 900 mm*
6784005-00

L = 900 mm*
6794005-00

KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI FRESHLINE
fejzuhannyal (6751105-00)
KLUDI FRESHLINE
3S kezizuhannyal (6790005-00)
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00

KLUDI FRESHLINE
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI FRESHLINE
fejzuhannyal (6751105-00)
KLUDI FRESHLINE
3S kezizuhannyal (6790005-00)
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00

KLUDI FRESHLINE
3S zuhanyszett kádhoz
6795005-00

króm

*Kép nélkül
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tányér-fejzuhany NA 15
6651105-00
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KLUDI A-QA
Többszörös zuhanyzási élmény
A KLUDI A-QA olyan, mint maga a víz:
frissít és mindig új. A termékcsaládhoz az
egyedi zuhanyoktól a kombinált zuhanyszettekig óriási választék tartozik. A skála többféle
sugárra beállítható kézizuhanytól a számos
termosztátos Dual Shower Systemen keresztül
a Shower Family-ig terjed.
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KLUDI A-QA i
kézizuhany
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
bő vízsugár a 90 nyílásból
6610005-00

KLUDI A-QA i
1S zuhanyszett kádhoz
6615005-00

KLUDI A-QA s
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6570005-00

KLUDI A-QA s
3S zuhanyszett kádhoz
6575005-00

KLUDI A-QA b
Kézizuhany
50 %-ECO funkcióval
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6560005-00

KLUDI A-QA b
1S zuhanyszett kádhoz
6565005-00

KLUDI A-QA
gégecső csatlakozóív NA 15
6554005-00

KLUDI A-QA
fali kézizuhany-tartó
kézizuhany nélkül
6555105-00

visszafolyásgátlóval*
6554305-00

ÚJ
KLUDI A-QA
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval NA 15
6556005-00
6556043-00

KLUDI A-QA
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval NA 15
fokozatmentesen szabályozható
kerámia átfolyás szabályozóval
6556105-00
kerámia zárószeleppel*
6556205-00

ÚJ
KLUDI A-QA
gégecső csatlakozó
fokozatmentesen szabályozható
kerámia átfolyás szabályozóval
6554405-00
kerámia zárószeleppel*
6554505-00

ÚJ
KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
300 x 300 mm
6443005-00
250 x 250 mm
6442505-00
200 x 200 mm*
6443005-00

ÚJ
KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
250 x 250 mm
6653105-00

KLUDI A-QA
‚Eco’ fejzuhany NA 15
250 x 250 mm
6654105-00

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15*
200 x 200 mm
6653005-00

‚Eco’ fejzuhany NA 15*
200 x 200 mm
6654005-00
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KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
140 x 245 mm
4940205-00

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
300 x 300 mm
6453005-00
200 x 200 mm*
6452005-00

KLUDI A-QA

ÚJ
KLUDI A-QA
tányér-fejzuhany NA 15
Ø 300 mm
6433005-00

KLUDI A-QA
tányér-fejzuhany NA 15
Ø 245 mm
6651105-00

Ø 250 mm*
6432505-00

Ø 200 mm*
6651005-00

Ø 200 mm*
6432005-00

KLUDI A-QA
‚Eco’ tányér-fejzuhany NA 15
Ø 245 mm
6652105-00

KLUDI A-QA
zuhanykar
L = 400 mm
6651405-00

Ø 200 mm*
6652005-00

L = 250 mm*
6651305-00

KLUDI A-QA s
falirúd
L = 600 mm:
állítható csúszkával és
Sirenaflex gégecsőve 1600 mm
6571005-00

KLUDI A-QA b
fém falirúd
L = 955 mm
a csúszka pozíciója
függőlegesen állítható
6564105-00

L = 900 mm*
6572005-00

KLUDI A-QA
mennyezeti csatlakozó NA 15
L = 150 mm
6651505-00
L = 150 mm*
6653505-00

KLUDI A-QA v: falirúd felszerelése fúrás nélkül

KLUDI A-QA v
falirúd
L = 1100 mm:
csúszkával és Suparaflex
gégecsővel 1600 mm
6209505-00

króm

fehér

*Kép nélkül

KLUDI A-QA v
SHOWER DUO:
termosztátos zuhanycsaptelep NA 15
3S zuhanygarnitúra KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00

Egy új falirúd felszerelése általában
új furatok kialakításával jár. A KLUDI
A-QA v elegáns és egyszerű megoldást kínál a problémára: a tartóelemek helyzete a falirúdon összesen
1020 mm-es tartományban állítható.
Így ezek pontosan ott szerelhetők
fel, ahol a korábbi furatok találhatók.
Ideális megoldás a gyors és tiszta
szereléshez a fali burkolat roncsolása
nélkül.
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ÚJ

ÚJ
KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL SHOWER
SYSTEM NA 15
250 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6619505-00

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
250 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4909505-00

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal
G 1/2 x 140 x 245 mm
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4919105-00

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO
SHOWER SYSTEM NA 15
50% vízmennyiség-határoló
reteszgombbal
6608105-00

KLUDI A-QA i
1S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6614005-00
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KLUDI A-QA

KLUDI A-QA s
3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6573005-00

KLUDI A-QA b
1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6563005-00

L = 900 mm*
6574005-00

L = 900 mm*
6564005-00

KLUDI A-QA b
1S zuhanygarnitúra
fém falirúddal
L = 955 mm
6564205-00

KLUDI A-QA v
3S zuhanygarnitúra
L = 1100 mm
6209605-00

3S zuhanygarnitúra
6574005-00

króm

*Kép nélkül
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3S zuhanygarnitúra
6084005-00

KLUDI ZENTA
Sokféleség és design
A KLUDI ZENTA formatervezését a henger és a
téglalap határozza meg, mint építészeti alapformák.
A termosztát másodpercek alatt beállítja, azután
meg is tartja a kívánt hőmérsékletet. A KLUDI HotStop beépített hőfokkorlátozója véd a forrázástól.
A kézizuhany három különböző sugárra állítható be
– a személyre szabott zuhanyzási élményért.

Zuhanyzás a kívánt
hőmérsékleten
és három
különböző
zuhanysugárral

ÚJ
KLUDI ZENTA
1S zuhanyszett kádhoz
6066091-00
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ÚJ
KLUDI ZENTA
1S zuhanyszett kádhoz
6065091-00
6065086-00

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6085091-00

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6084091-00
6084086-00

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
3S kézizuhany
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6080005-00
2S kézizuhany
2 fokozatban állítható vízsugár:
normál, lágy vízsugár*
6070005-00

KLUDI ZENTA
1S kézizuhany
1 fokozatú vízsugárral:
normál
6060005-00

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 2S kézizuhany és
Suparaflex gégecső 1600 mm
6609005-00

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
175 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 1S kézizuhany
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6167705-00

KLUDI ZENTA SHOWER DUO:
2S zuhanygarnitúra
2S kézizuhany normál
- és lágy zuhanysugárral
L = 600 mm
6057605-00
L = 900 mm*
6057705-00

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6083005-00

KLUDI ZENTA
2S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6073005-00

KLUDI ZENTA
1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6063005-00

L = 900 mm*
6084005-00

L = 900 mm*
6074005-00

L = 900 mm*
6064005-00

króm

fehér/króm

fekete/króm

*Kép nélkül

KLUDI ZENTA
falirúd csúszkával és
LOGOFLEX gégecsővel
L = 600 mm
6061005-00
L = 900 mm*
6062005-00
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A 2016-ös év termékcsaládja

3S zuhanygarnitúra
6839005-00

KLUDI LOGO
Esőzuhany – már
a látvány is kellemes
Előnyös formaterv, magas fokú funkcionalitás és a legjobb
minőség: a KLUDI az alapszegmensben is a zuhany alatti
jobb zuhanyzási élmény érdekében alakítja koncepcióját.
A KLUDI LOGO sorozat megújításával a zuhanyok specialistája új mércét állít fel. Az alaptermék eső hatású zuhanya
már látványában is kellemes!

A 2016-ös év termékcsaládja

Felpezsdít – egy vagy
három zuhanysugárral
Az új Logo kézizuhanyoknál az esőzuhany az alaphelyzet: egy élénkítő
sugár, amely már pár centiméterrel a fej felett kényelmesen kiszélesedik.
Valódi élvezet! A 3S változatú kézizuhany ezen kívül egy pontszerűen
masszírozó booster sugárral, és a vizet kellemesen és fröccsenés nélkül
vezető kellemes lágy, smooth sugárral rendelkezik. A 3S háromfunkciós
kézizuhany az optimális higiénia érdekében leeresztő funkcióval is el van
látva. Zuhanyzás után a visszamaradt víz egyszerűen leereszthető a kézizuhanyból. Ez minimalizálja a bosszantó csepegést és az utólagos törölgetés
szükségességét.
Az új KLUDI LOGO falirudak biztosítják, hogy a LOGO zuhanyok mindig
hatótávolságon belül legyenek. Átlátszó tartóval a kézizuhany gyors levétele
és visszarakása érdekében. A csúszka rögzítője nedves kézzel is egyszerűen
oldható és újra rögzíthető. A rúd 60 és 90 centiméteres változatban kapható, anyaga valódi krómozott réz – hozzá való 160 centiméteres LOGOFLEX
gégecsővel.

Volumensugár
Az egyenletesen elrendezett fúvókáknak köszönhetően a volumensugár széles és lágy – ez jó felületi
lefedést biztosít már kis magasságból is.
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Smooth sugár
A smooth sugarat hat mini perlátor állítja elő, ezek
levegőt kevernek a vízhez és így lágy vízfolyást
biztosítanak.

Booster
A booster sugárfunkció pontszerű masszírozó sugarat formál, amely felfrissíti a bőr felszínét és oldja a
feszültséget.

KLUDI LOGO

KLUDI LOGO
kézizuhany 3S NA 15
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6830005-00

KLUDI LOGO
kézizuhany 1S NA 15
6810005-00

KLUDI LOGO
falirúd
L = 600 mm
6806005-00

KLUDI LOGO
1S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6819005-00

KLUDI LOGO
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6839005-00

L = 900 mm*
6809005-00

L = 600 mm*
6816005-00

L = 600 mm*
6836005-00

króm

*Kép nélkül

KLUDI LOGO
1S zuhanyszett kádhoz
6801005-00
3S zuhanyszett kádhoz*
6803005-00
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ZUHANYRENDSZEREK
Az egyedi zuhanyélményért
Kézi- és fejzuhanyok, termosztátos csapteleppel szerelt
vagy anélküli Dual Shower System zuhanyrendszerek,
különböző designok és hasznos funkciók – a KLUDI
zuhanyprogram a különböző beépítési módokhoz, illetve
egyéni zuhanyzási szokásokhoz igazított megoldások
széles választékát kínálja.

THERMOSTAT DUAL SHOWERSYSTEM NA 15
6609505-00

Fejzuhany
Nagyméretű tányér-fejzuhany,
maximális esőzuhany hatás
Zuhanykar
Oldalra elfordítható és fokozatmentesen
állítható zuhanykar

Fali tartók
Szorosan a falhoz szerelhetők,
ezáltal helytakarékosak
Kézizuhany
Kézizuhany 3 zuhanysugárral:
masszázs, lágy és volumen az egyedi
zuhanyzási komfort érdekében

Felszállócső
Kiváló minőségű fémcső

Termosztát
A termosztát másodpercek alatt beállítja
a kívánt hőmérsékletet, majd tartja azt.
A KLUDI HotStop beépített hőfokkorlátozója
véd a forrázástól
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KLUDI ZUHANYRENDSZEREK

Minden a jó közérzet és
a felfrissülés érdekében.
Rendszerbe foglalva.
A KLUDI Dual Shower System zuhanyrendszerek a kézi- és fejzuhanyok
tökéletes kombinációi. Az egyes komponensek tökéletes összhangban
vannak – a kivételes zuhanyzási élmény érdekében.
Valóban egyetlen kívánság sem marad beteljesületlen. A KLUDI formatervezői és tervezői gondosan, a lényegre törekedve találták ki és alkották meg a
zuhanyrendszereket, melyek különböző KLUDI fürdőszobai csaptelepcsaládokhoz tartoznak, így a fej- és kézizuhanyok kombinálásával minden design
irányzatot magukban foglalnak.

30 cm-es tartományon belül szabadon állítható a
KLUDI Dual Shower System zuhanyrendszerek falon
kívüli felszállócsöve, mely új távlatokat nyit, akár
alacsony belmagasságú fürdőszobákban is.

A zuhanykar beszereléskor oldalirányban fokozatmentesen elfordítható, így könnyedén igazodik
a beépítési hely egyedi adottságaihoz, illetve a
használó zuhanyzási szokásaihoz.

37

ÚJ

ÚJ

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL SHOWER
SYSTEM NA 15
250 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6619505-00

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
250 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4909505-00

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal
G 1/2 x 140 x 245 mm
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4919105-00

KLUDI A-QA v
SHOWER DUO:
termosztátos zuhanycsaptelep NA 15
3S zuhanygarnitúra KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO
SHOWER SYSTEM NA 15
50 % vízmennyiség-határoló
reteszgombbal
6608105-00
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KLUDI ZUHANYRENDSZEREK

KLUDI THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA kézizuhannyal és
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609005-00

KLUDI SHOWER SYSTEM NA 15
175 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 1S kézizuhany
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6167705-00

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709505-00

THERMOSTAT DUAL
SHOWER SYSTEM NA 15
6709505-00

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
dupla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver
gégecsővel 1600 mm
6709105-00
tripla fejzuhannyal
6709305-00
króm
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Mindkét végén
csavarodásmentes
a gégecső többé nem
csavarodik meg

Különösen könnyen
kezelhető, szappanos
kézzel is pontosan
beállítható

Sima,
egyrészes felület
tetszetős fémes hatással,
különösen könnyen kezelhető

KLUDI
SUPARAFLEX
A kerámia átfolyásszabályozó
fokozat nélkül beállítható
percenként 20 és 2 liter között

A gégecső, amely vizet
takarít meg
A kézizuhanytól teljesen függetlenül már a
KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco gégecső
önmagában is víztakarékos – akár 90 %-kal
csökkenti a felhasznált vízmennyiséget.
Ezt egy praktikus, elfordítással működtethető
átfolyásszabályozó teszi lehetővé.

100 %
10 %

80 %
50 %

A KLUDI SUPARAFLEX SILVER Eco gégecső esetében az
átfolyási mennyiség az igényeknek megfelelően percenként
20 literről 2 literre csökkenthető.

Eco gégecső
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
6107305-00

króm

Eco gégecső
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6107405-00

41

MIT KÍNÁLNAK AZ EGYES
TERMÉKCSALÁDOK?

Termékcsalád

A tulajdonságok áttekintése
A KLUDI zuhanytermékek számtalan sokoldalú funkcióval
és jellemzővel rendelkeznek. Itt még egyszer mindent
áttekinthet. Így egészen egyszerű megtalálni az ideális
zuhanyszerelvényt.
És teljesen mindegy, melyik termékcsaládra esik a
választás: minden termék német minőséget képvisel,
mind műszaki tartalom, mind a megjelenés terén.

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA i

Piktogramok
HotStop
38 °C-ra beállított hőfokkorlátozó.

KLUDI A-QA s

Eco
40 %-kal alacsonyabb vízhasználat.

KLUDI A-QA b

Egyszerű tisztítás
A használat befejeztével visszamardt víz könnyen,
gyorsan leereszthető a kézizuhanyból.

KLUDI A-QA v

Gyors vízkőeltávolítás
A vízkőlerakódások egészen egyszerűen, egy ujjmozdulattal
eltávolíthatóak.

KLUDI ZENTA

normál zuhanysugár
A volumensugár kiválasztásakor egyenletes vízpermetet
kapunk.

lágy esőzuhany
A fúvókák körkörös elrendezése biztosítja a lágy,
könnyed zuhanyélményt.

KLUDI LOGO

erős masszázssugár
A Booster fokozat a vízsugarat a kézizuhany közepébe irányítja,
ezzel egy élénkítő és masszírozó vízáramlást hoz létre.
Függőlegesen és vízszintesen állítható fejzuhany
felszállócső függőlegesen legfeljebb 30 cm-es tartományban,
a zuhanykar pedig vízszintesen, fokozatmentesen állítható.
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KLUDI FRESHLINE

KLUDI ZUHANYTERMÉKEK
Tulajdonságok

• Nagyméretű zuhany
• Zuhanyzási higiénia – a visszamaradt víz gyorsan és egyszerűen
leereszthető a kézizuhanyból
• A 7 mini perlátor egy vonalba rendezi a széles, de finom vízsugarakat,
így azok egyenletesek és párhuzamosak maradnak
• A kézizuhany fejzuhanyként is használható
• Egyenként beállítható két- és háromkamrás fejzuhany
• Mindkét végén csavarodásmentes gégecső
• Dual Shower System zuhanyrendszerek: állítható magasságúak és
oldalra elfordíthatók
• Nagy kézizuhany gyors vízkőeltávolítással
• 90 fúvóka
• A kézizuhany hajlásszöge 30° és 5° között fokozatokban állítható
• Elfordítható falirúd
• Kézizuhany gyors vízkőeltávolítással
• 97 fúvóka
• Zuhanyzási higiénia – a visszamaradt víz gyorsan és egyszerűen
leereszthető a kézizuhanyból
• A 9 mini perlátor kör alakba rendezi a széles, de finom sugarakat,
így azok egyenletesek és párhuzamosak maradnak
• Dual Shower System zuhanyrendszerek: állítható magasságúak és
oldalra elfordíthatók
• Mindkét végén csavarodásmentes gégecső
• Öko-funkcióval ellátott kézizuhany (akár 50 % vízmegtakarítás)
• Tiszta fém falirúd

• Falirúd felszerelése fúrás nélkül

• Kézizuhany gyors vízkőeltávolítással
• Dual Shower System zuhanyrendszerek: állítható magasságúak és
oldalra elfordíthatók
• Kézizuhany gyors vízkőeltávolítással
• Zuhanyzási higiénia – a visszamaradt víz gyorsan és egyszerűen
leereszthető a kézizuhanyból
• A 6 mini perlátor kör alakba rendezi a széles, de finom sugarakat,
így azok egyenletesek és párhuzamosak maradnak
• Kézizuhany gyors vízkőeltávolítással
• Zuhanyzási higiénia – a visszamaradt víz gyorsan és egyszerűen
leereszthető a kézizuhanyból
• A 6 mini perlátor egy vonalba rendezi a széles, de finom sugarakat,
így azok egyenletesek és párhuzamosak maradnak
• Mindkét végén csavarodásmentes gégecső
• Dual Shower System zuhanyrendszerek: állítható magasságúak és
oldalra elfordíthatók
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Tel.: +36 23 886 400
Fax: +36 23 886 430
info@kludi.hu · www.kludi.hu
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