Armaturen
voor het bad

Bijna 100 jaar geleden
begon KLUDI met de productie van
badkamerkranen. Al snel kwamen daar
meer hoogwaardige armaturen bij,
vervaardigd volgens traditioneel
vakmanschap en gekenmerkt door een
stijlvol design. KLUDI-producten staan
garant voor vele jaren gebruiksplezier.
Kwaliteit en vakmanschap vormen de
basis van het merk KLUDI. In onze
bedrijfstraditie als armaturen-specialist
verenigen wij op een unieke manier ultiem
gebruiksgemak en optimaal comfort met
exclusief design. Ons motto
Water in Perfection vindt u niet alleen
terug in onze producten maar ook in de
service die wij onze klanten bieden.
Het is tevens leidraad en inspiratie
voor al onze activiteiten
in de toekomst.

Ontdek ook de vele
mogelijkheden met onze
keukenmengkranen.
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INTRODUCTIE

KLUDI –
het meest
innovatieve
merk van het
jaar 2015
Onderscheiden: Ook een onafhankelijk internationaal
vakcomité heeft KLUDI bijzondere successen bevestigd
op het gebied van kwaliteit, functionaliteit, ergonomie,
design en milieuvriendelijkheid. Deze prijs voor ons complete werk moedigt ons aan: de onderscheiding
PLUS X Award voor het meest innovatieve merk wordt
slechts aan enkele ondernemingen uit de sanitairbranche
uitgereikt – daarom zijn we daar enorm trots op.

Overtuigt u zich zelf er van, hoeveel van onze
producten internationale onderscheidingen
hebben verkregen en door internationale vakcomités voor design aanbevolen worden.

Plus X Award

Red Dot Design Award

Vele van onze armaturen
hebben de internationale
kwaliteitsonderscheiding
Plus X Award verkregen:
Deze staat voor hoogwaardige producten, die volledig
op de eisen van de gebruiker zijn afgestemd. Dankzij
deze filosofie gebruiken
wereldwijd miljoenen
huishoudens de bijzondere
producten van KLUDI.

Het Red Dot-Design
Award is een van de
meest prestigieuze design
prijzen ter wereld.
De internationale titel
wordt exclusief toegekend
aan producten met
uitzonderlijk verfijnd
en functioneel design.

KLUDI brengt altijd de nieuwste trends in
badkamer inrichting.
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KLUDI FLEXX.BOXX
Het universele inbouwmodel
Ook na het beëindigen van de installatie kunt u voor een nieuwe
armatuur kiezen: Met het inbouwmodel KLUDI FLEXX.BOXX kan de ideale
armatuur ook naderhand gekozen worden. Deze oplossing maakt de montage
van verschillende armaturenmodellen mogelijk: als ééngreepsmengkraan,
thermostaat of praktische Push-oplossing.

De voordelen van de KLUDI FLEXX.BOXX in een oogopslag:
•
•
•
•
•

Mogelijkheid om naderhand een afmontageset te kiezen
na de montage van de KLUDI FLEXX.BOXX.
Mogelijkheid om naderhand een klassieke armatuur te
vervangen door een thermostaat.
Maximale geluidsdemping – een elastomeer mantel
vermindert de geluidsoverdracht.
Ideale bescherming tegen nadruppelen en vochtigheid.
Installatie op niet vlakke wanden mogelijk.

Het product is met de volgende series compatibel:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA
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De KLUDI FLEXX.BOXX is met
de meeste armaturen van
KLUDI compatibel.

FUNCTIES

KLUDI PUSH
een keer drukken is voldoende
Een compacte vorm en intuïtief design – dat zijn de voordelen van KLUDI
PUSH. Een enkele knop met het aanduiding On/Off schakelt de douche aan
en uit. Als u twee uitgangen wilt gebruiken, zoals hand- en hoofddouche, is
het model met twee knoppen precies wat u nodig heeft. De KLUDI A-QA
wandaansluiting voor de gewenste instelling van de waterhoeveelheid is de
ideale aanvulling op deze armatuur.

De voordelen van KLUDI PUSH in een oogopslag:
•
•
•
•
•

Gelijktijdig gebruik van twee uitgangen.
Hoge veiligheid door heet water blokkering.
Intuïtieve bediening.
Bewezen ook in zeer kleine badkamers.
Compatibel met de KLUDI FLEXX.BOXX 88011.

De armatuur KLUDI PUSH
bekoort met design en
ergonomie. Daarvoor werd zij
met de „German Design
Award 2016“ onderscheiden.

De wandaansluitbocht
KLUDI A-QA – de eenvoudige
oplossing om de ideale waterhoeveelheid in te stellen.

9

Elektronische armaturen van KLUDI
Slechts één beweging is nodig
Technologie op het hoogste niveau: een armatuur, die uw beweging herkent en
de waterstraal automatisch activeert. Een handbeweging binnen het bereik van de
sensor (tot ca 5 cm) is voldoende, om de armatuur te bedienen en na beëindiging
van het werk weer uit te schakelen.

Voordelen van de elektronische bewegingssensor:
•
•
•

Aanrakingsvrij activeren van de waterstraal.
Optimering van de temperatuur en het waterverbruik.
Eenvoudig schoonmaken in uw badkamer.

Deze functie is binnen de volgende series verkrijgbaar.
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA
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Met de temperatuur keuzegreep
kan een constante watertemperatuur ingesteld worden.

FUNCTIES

De nieuwe Eco s-pointer
Altijd de goede richting

Badarmaturen
Altijd op hun best

Met de nieuwe Eco s-pointer straalregelaar kunt u met
een vingerbeweging exact bepalen, in welke richting de
waterstraal moet stromen. De doorstroom hoeveelheid
van 6 l/min is goed voor het milieu en is ook bij
drukverschillen constant.

Kies het gewenste model wastafel en de daarbij
passende hoge armatuur – voor de grootst mogelijke
flexibiliteit, zowel bij de planning als ook tijdens het
gebruik.

Voordelen van de Eco s-pointer:

Voordelen van de verschillende armaturen hoogtes:

•

•
•

•
•
•

Een vingerbeweging is voldoende om de 		
waterstraal in de gewenste richting te sturen.
Doorstroom 6 l/min – ook bij hogere waterdruk.
Zachte en schuimende waterstraal.
Hoge weerstand tegen kalkafzetting.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE,
KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA

•

Hoog gebruikscomfort.
Eenvoudig aan de grootte van de wastafel aan
te passen.
Breed inzetbaar in uw badkamer.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA
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Cartouche KLUDI ECO
Budget onder controle

KLUDI HotStop!
Temperatuur onder controle

De functie EcoPlus is bij de serie KLUDI ZENTA alsmede KLUDI LOGO NEO verkrijgbaar. In de standaard
midden positie van de hendel stroomt koud water.
Als u de watertemperatuur wilt verhogen, beweegt u
de hendel gewoon naar links.

Als kinderen of senioren tot uw huishouden behoren,
kiest u een armatuur met de HotStop functie.
Deze compenseert de temperaturschommelingen in
het leidingnet en zorgt voor een aangenaam constante
watertemperatuur bij het douchen.

De voordelen van de EcoPlus cartouche:

De voordelen van KLUDI HotStop:

•

•
•

•
•
•

De warm water stroom wordt eerst bij het
naar links draaien van de hendel geactiveerd.
Water- en energiebesparing.
Minder kosten.
Snelle en eenvoudige temperatuurregeling.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar:
KLUDI ZENTA, KLUDI Pure&Easy
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•

Heetwaterblokkering bij 38 °C
Hogere temperatuur mogelijk
na ontgrendelen van blokkeringsknop.
Veiliger- en comfortabeler.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI FIZZ,
KLUDI MEDI CARE, KLUDI LOGO, KLUDI MEDI MIX,
KLUDI PROVITA

FUNCTIES

Hoofddouche
Comfort voor elke dag
Niets verfrist beter als een uitgebreide douche. Vooral hoofddouches prikkelen
en geven nieuwe energie – vaak beter dan een goede espresso.

De voordelen van de hoofddouche:
•
•
•

De belangrijkste uitlaat bevindt zich boven voor een aangename douche
belevenis.
Een rijke regendouche verzekert u van een zachte en ontspannende
douche belevenis.
Door een hoogte tolerantie tot 30 cm en de horizontale verstelbaarheid van 		
de hoofddouche zorgt een Dual-Shower-System voor een optimale positie in
de douchecabine.

Bij de Dual-Shower-Systemen
zijn de hoofddouches verticaal
(tot 30 cm) en horizontaal
verstelbaar. Zo kan de
waterstraal aan de individuele
wensen en de grootte van de
douchecabine aangepast worden.

Een aanvullend voordeel:
De handdouche is in een
neigingshoek naar keuze
in te stellen.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar:
KLUDI COCKPIT Discovery, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA,
KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO
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Perfecte handdouche
Drie straalsoorten
Een douche in de badkamer verbruikt niet alleen weinig water en plaats,
maar geeft dag in, dag uit verfrissing en plezier. Pas de handdouche met
drie straalsoorten toe en geniet naar hartelust van de instelling volume,
smooth of booster.

Smooth
Een zachte en met lucht
verrijkte straal laat stress
en vermoeidheid van de
vorige dag gewoon verdwijnen.
Booster
Een sterke massagestraal
vermindert spanning.

De voordelen van een 3S handdouche:
•
•
•
•

De straalsoorten kunnen met het ergonomische verstelhendeltje of
door draaien van de douchekop omgeschakeld worden.
De zachte Smooth douchestraal is ontspannend en rustgevend.
De Volume straal voor een volle, aangename douchebelevenis.
De Booster straal zorgt voor een intensieve en stimulerende douche ervaring.

Deze functie is bij de navolgende series verkrijgbaar:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO
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Volume
Een brede regendouche verfrist
en verschaft nieuwe energie.

FUNCTIES

KLUDI
Leegloop functie

De KLUDI doucheslang
met bescherming tegen
verdraaien

KLUDI heeft een handdouche zonder lastig nadruppelen
ontwikkeld. Dankzij de toegepaste technologie wordt een
ophoping van water in de douchearm verhinderd – voor
meer hygiëne en comfort.

De flexibele slang van KLUDI die in de knoop raken
voorkomt. De flexibele slang ommanteling garandeert
bovendien, dat het oppervlak van de badkuip tegen
beschadiging wordt beschermd.

De voordelen van de leegloop functie:

De voordelen van de doucheslang:

•
•
•

•

Hoog comfort bij het douchen.
Hoogste hygiëne.
Gemakkelijk te reinigen.

Deze functie is verkrijgbaar bij de navolgende series:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Na het douchen keert de automatisch
in de uitgangspositie terug.

Deze functie is verkrijgbaar bij de navolgende series:
KLUDI SUPARAFLEX
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510104520
wastafelmengkraan
515254520
bad-/douchemengkraan

KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
Stijlvol klassiek
Voor liefhebbers van
oude foto's, vinyl
grammofoonplaten
en vintage-stijl: KLUDI
ADLON weerspiegelt
perfect de flair van de
voorbije tijdperken en
verplaatst u in een tijdperk
van buitengewone designs.
Onconventionele vormen,
karakteristieke kruisgrepen

kunstzinnige
goudversieringen
– gewoon pure vintage
in de meest elegante
vorm. KLUDI ADLON
komt overal het best
tot haar recht, waar de
nieuwste technologie
door klassieke stijl wordt
veredeld.

De vintage-stijl past ideaal in
ruimtes met paleisstijl. Het
effect? Een aparte, smaakvolle en
onconventionele binnenruimte.

Karakteristieke facet
geslepen vlakken bewijzen de
handwerkkunst van KLUDI ADLON
par excellence.

Kruisgrepen en inzetten uit
porselein accentueren de charme
van KLUDI ADLON.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom, 45 goud verguld 23 karaat
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510104520
basin mixer
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KLUDI ADLON

Handwerkkunst
ontmoet passie
De armatuur werd met 23-karaat-goud veredeld en
brengt luxe in de badkamer. Vergulde armaturen passen
bijzonder goed in een inrichting, die klassiek of
in vintage-stijl gehouden is. Deze harmoniëren het
best met contrasten in zwart of wit.

WASTAFEL

51012..20
wastafelmengkraan

51010..20
wastafelmengkraan

5101045G4
wastafelmengkraan

51046..20
3-gats wastafelmengkraan

5101005G5*
wastafelmengkraan

BIDET

5104645G4
3-gats wastafelmengkraan
5104605G5*
3-gats wastafelmengkraan

*zonder afbeelding

51043..20
3-gats wastafelmengkraan

5104345G4
3-gats wastafelmengkraan

51211..20
bidetmengkraan

5104305G5*
3-gats wastafelmengkraan

- beschikbare oppervlakken:05 chroom, 45 goud verguld 23 karaat
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Zo vrouwelijk
kan een badkamer zijn
KLUDI ADLON in verchroomde uitvoering accentueert
op stijlvolle wijze het vrouwelijke karakter van een
badkamer. De serie harmonieert bijzonder goed met
decente kleuren en niet opdringerige accessoires.

514410520
bad-/douchemengkraan

BADKUIP

51441..20
bad-/douchemengkraan

51525..20
bad-/douchemengkraan

51524..20
bad-/douchemengkraan

5152405G5
bad-/douchemengkraan
5152445G4*
bad-/douchemengkraan
4-gats tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
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KLUDI ADLON

BADKUIP

DOUCHE

27051..
douchegarnituur

27105..
badset

51610..20
douchemengkraan

5161005G5
douchemengkraan

51720..20
thermostatische
inbouwmengkraan

5172005G5
thermostatische
inbouwmengkraan

35156*
inbouwdeel

5172045G4*
thermostatische
inbouwmengkraan
met stopkraan

5161045G4*
douchemengkraan

27514..
douchearm
L = 415 mm

27510..
hoofddouche
200 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom, 45 goud verguld 23 karaat
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

27103..
doucheset
L = 600 mm
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532980575
ééngreeps waskommengkraan
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KLUDI AMBA

KLUDI AMBA
Vorm in perfectie
De serie KLUDI AMBA
wordt gekenmerkt door
haar karakteristieke,
zachte en organische
vormgeving en een
intuïtieve bediening.
De monolithische

verschijning herinnert in
samenspel met het
stenen werkblad en de
kom van de organisch
gevormde wastafel aan
de harmonie van spa uit
het verre oosten.
Ook design-experts zijn
enthousiast over KLUDI AMBA:
Deze heeft talrijke internationale
onderscheidingen voor design,
hoge kwaliteit en badcomfort
verkregen.

De discrete greep vloeit over in de
armatuurbehuizing en bevestigt
zo de monolithische vorm.

Ook de trekstang is een
harmonisch bestanddeel van
het totaalbeeld.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Volledige
vrijheid
Vrijstaand of wandmontage? Op de juiste wijze
ontworpen bereikt een badkamer maximaal comfort,
zonder aan schoonheid te verliezen. Ongeacht de
plaats van montage zijn beide modellen van deze
wastafelarmatuur in iedere badkamer een pronkstuk.

532980575
ééngreeps waskommengkraan

532450575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan

WASTAFEL

530230575
ééngreeps wastafelmengkraan
530260575*
zonder waste garnituur
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532960575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 213 mm

532980575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 273 mm
532960575*
uitloophoogte 213 mm

532440575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop
186 mm
38243*
inbouwset

KLUDI AMBA

Het resultaat
de vorm
Rechte lijnen en een geïntegreerde omstelling, die zich aan
de armaturenbehuizing aanpassen, verschaft deze combinatie
haar bijzondere attractiviteit. Kies tussen wand- of
driegats armatuur de oplossing, die het best in uw badkamer past.

534450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
6760005-00
handdouche 1S

BADKUIP

534450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

534010538
thermostatische bad- en
douchemengkraan

534470575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

534480575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
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535900575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

Uw
persoonlijke
Spa

Een doordacht ingerichte
badkamer kan heel simpel
tot een luxueuze Wellness
Spa omgetoverd worden.
Een grote, vrijstaande
badkuip en vrijstaande
design armaturen zorgen
voor harmonische en
exclusieve accenten.

535900575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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KLUDI AMBA

BADKUIP

536500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

536570575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

538300575
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX

DOUCHE

537100575
ééngreeps douchemengkraan

536550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX

537290575
thermostatische
inbouwmengkraan

538150575
inbouwstopkraan,
afmontageset

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX

53811*
inbouwstopkraan

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

538470575
2-weg omstelling

538460575
3-weg omstelling

29747*
inbouwset

29757*
inbouwset
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537290575
thermostatische
inbouwmengkraan
6651405-00
douchearm

Fit –
de nieuwe
lifestyle
Een verfrissende douche
na een intensieve training
ontspant het lichaam
en regenereert de kracht
als een professionele
massage. Onze oplossing
draagt bij aan een
volledige ontspanning,
zodat u snel nieuwe
energie kunt tanken!

Tweekops douches maken het
gelijktijdige genot van twee
waterstromen mogelijk.

De wandmontage van de
douchearm belichaamt
minimalisme in perfectie.
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6757805-00
hoofddouche
538150575
inbouwstopkraan
538470575
2-weg omstelling
6765005-00
badset 1S
6306105-00
slangaansluitbocht
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Een perfecte
combinatie
Ook een badkamer kan prikkelen! Passende
accessoires zoals zeepschalen, zeepdispensers
of handdoekhouders werken als kleine, maar fijne
highlights en verschaffen een badkamer een
individuele, charmante aanblik.

ACCESSOIRES

5397605
zeepdispenser

30

5397505
glashouder

5398505
zeepschaal

5397705
handdoekhouder

KLUDI AMBA

Details, die het
interieur bepalen.
Aansprekende accessoires mogen ook in de toiletruimte
niet ontbreken. Harmonisch aangepaste details zoals
closetrolhouder of toiletborstelgarnituur geven ook
het toilet een elegante stijl.

5398005
badhanddoekhouder
L = 650 mm

5397105
papierhouder

5397405
toiletborstelgarnituur

5398405
haak

5397905*
L = 850 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

31

490230575
ééngreeps
wastafelmengkraan

32

KLUDI E2

KLUDI E2
Alles op een rij
Herontdek de tijdloze
schoonheid van antieke
architectuur en geniet
van klassiek design met
geometrische patronen,
duidelijke lijnen en
decente vormen. De
vloeiende rondingen en
afgeronde vlakken van

KLUDI E2 verbinden op
onnavolgbare wijze
traditie en moderne
met elkaar. Het
resultaat: een uniforme,
consequente stijl, die
nooit uit de mode
raakt.

De consequente vormgeving en de
filigrane greep benadrukken het
design van de serie.

Een discrete markering voor
koud- en warm water op de
hendel onderstreept het tijdloze
karakter van de armatuur.

De architectonische basisvorm van
deze armatuur is ook uitstekend
in klassieke badkamer ontwerpen
te integreren.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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492970575
ééngreeps
wastafelmengkraan

34

KLUDI E2

Expressieve
details
In een elegante en functionele ruimte is ieder detail
van belang. Kies daarom voor uw badkamer het liefst
voor ergonomische oplossingen, die gelijktijdig door
overtuigend design aanspreken – voor een badkamer,
die in elke zin perfect is.

De ingetogen vorm van de
armatuur en de manier van de
wandmontage verschaffen uw
badkamer een moderne touch.

WASTAFEL

490230575
ééngreeps wastafelmengkraan
490250575*
doorlaat 5l/min

492950575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte 120 mm

492960575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 155 mm

492980575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 260 mm

492970575*
zonder waste garnituur

BIDET

492440575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop
180 mm

492450575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop
230 mm

492160575
ééngreeps bidetmengkraan

38243*
inbouwset

38243*
inbouwset

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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495900575
ééngreeps bad-/douchemengkraan
490230575
ééngreeps wastafelmengkraan

KLUDI E2

Waar design
aan ergonomie voldoet
Een stimulerende douche? Of liever een
ontspannend bad met etherische oliën?
Met een praktische en gemakkelijke omstelling
blijft u flexibel en geniet u van de waterstroom in
een handomdraai precies daar, waar u het wilt.

De vorm van de handdouche
belichaamt het modernste
design.

Slechts een handbeweging is
voldoende om het warme bad
in een verfrissend verkoelende
douche te veranderen.

BADKUIP

494450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

494260575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

494470575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

4950305
baduitloop
voorsprong 175 mm

496500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

498300575
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

495900575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

496570575*
afmontageset met binnenwerk

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88088*
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
38

KLUDI E2

Discretie
gegarandeerd
De inbouw armaturen maken de installatie van de
functie delen direct in de wand mogelijk. Zichtbaar blijft
alleen datgene, dat absoluut nodig is: de discrete
greep met een modern design.

De soft-puristische vorm van de
greep valt op door de eenvoud
en de verbinding van ergonomie
met optimale haptiek.

DOUCHE

497140575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

497290575
thermostatische
inbouwmengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

496550575
afmontageset met binnenwerk

498350575
inbouw douche thermostaat

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

498150575
inbouwstopkraan, afmontageset

498470575
3-weg omstelling

498460575
3-weg omstelling

53811*
inbouwstopkraan

29747*
inbouwset

29757*
inbouwset

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Deze ruimte
is alleen
voor u
Een open douche als
bestanddeel van de
slaapkamer toont luchtig
en ruimtelijk. Met een
daarbij passende
design armatuur ontstaat
een bijzonder moderne en
aansprekende indruk.

Inbouwarmatuur of montage
gelijk aan de wand – ontdek
de oplossing, die het beste
bij u past.

Een direct tegen de wand
gemonteerde douchearmatuur
kan tevens als elegante,
ongecompliceerde planchet
gebruikt worden.
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496550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan

KLUDI E2

6774005-00
doucheset 3S
6554305-00
met terugstroombeveiliging

41

Details,
die het interieur verfraaien
Voor de grootst mogelijke harmonie in uw badkamer kunt
u het beste accessoires kiezen, die met de wastafel en
de armatuur een eenheid vormen, zoals glas voor de
tandenborstelhouder, zeepdispenser en zeepschaal.
Verchroomde details vormen hoogtepunten en verfraaien
het totaalbeeld.

ACCESSOIRES

4997605
zeepdispenser

42

4997505
glashouder

4998505
zeepschaal

4998405
haak

KLUDI E2

Een stijl
voor het geheel
Optische uniformiteit loont ook in de WC ruimte.
Bij elkaar passende accessoires zijn een must, als
ook in de badkamer een consequente stijl toegepast
wordt.

4999005
dubbele handdoekhouder XS
L = 300 mm

4998005
badhanddoekhouder
L = 650 mm

4997105
papierhouder

4997705*
L = 455 mm

4997905*
L = 850 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

4997405
toiletborstelgarnituur
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520230575
ééngreeps wastafelmengkraan
524480575
ééngreeps bad-/douchemengkraan

44

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE
De vormen van de natuur
Door de bijzondere
compositie van gladde
vlakken en vloeiende
rondingen belichaamt
de armaturen serie
KLUDI BALANCE
geraffineerde esthetiek.
Deze vordering
manifesteert zich zelfs
in de kleinste details,

zoals bij de
armaturen greep, die
aan een vleugel doet
denken. Deze serie
harmonieert zeer goed
met plafonds in een
onbewerkte betonlook,
donkere hout mozaïeken
of tafelbladen van
natuursteen.

Deze armatuur imponeert niet
alleen design fans door de
perfecte uitvoering.

De zachte, ronde greepsokkel
heeft een welgevormde
functionaliteit.

Genereuze horizontale vlakken
verlopen harmonisch in organische
rondingen.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

45

522980575
ééngreeps waskommengkraan

46

KLUDI BALANCE

Een ideale
combinatie
KLUDI BALANCE is de naam van de ideale verbinding
van esthetiek en functionaliteit. In deze fascinerende
armatuur zijn bovendien de Eco s-pointer perlator
en een keramische cartouche met heet water blokkering
ingebouwd. Daardoor verspreidt deze armatuur niet
alleen duurzame luxe, maar behoudt tegelijk
onze natuurlijke hulpbronnen.
Wandmontage van de
wastafelarmaturen zoals deze
wordt in interieurdesigns
steeds populairder.

WASTAFEL

520230575
ééngreeps wastafelmengkraan
520260575*
zonder waste garnituur

522960575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte
272 mm

522980575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 212 mm

5210005
elektronische wastafelmengkraan
5220005*
met stroomaansluiting

BIDET

5210505
elektronische wastafelkraan 3/8
(voor koud of gemend water)
6 V lithium batterij

522460575
inbouw 2-gats éénngreeps
wandmengkraan
voorsprong 185 mm

522470575
inbouw 2-gats ééngreeps
mengkraan
voorsprong 235 mm

5320505*
met 220 V stroomaansluiting

38242*
inbouwset

38242*
inbouwset

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

522160575
éengreeps bidetmengkraan
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De optimale
oplossing
Een stimulerende douche of een uitgebreid,
ontspannend bad? Deze esthetische,
kenmerkende armaturen lijn verandert uw
badkamer in een smaakvolle wellnessruimte.

527100575
ééngreeps
douchemengkraan

524450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

DOUCHE

527100575
ééngreeps douchemengkraan

352500575
thermostatische
douchemengkraan

526550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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528350575
inbouw douchethermostaat
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

KLUDI BALANCE

Perfectie is
mogelijk
Wij besteden veel aandacht aan detail,
kiezen zorgvuldig de beste materialen uit.
KLUDI BALANCE is de perfecte keuze voor iedere
badkamer waarin design, elegance en stijl hoogste
prioriteit hebben.

527290575
inbouw douche
thermostaat
528150575
inbouwstopkraan
528460575
3-weg omstelling

528150575
inbouwstopkraan, afmontageset

528470575
2-weg omstelling

528460575
3-weg omstelling

53811*
inbouwstopkraan

29747*
inbouwset

29757*
inbouwset

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Een serie –
zo veel mogelijkheden
Verkiest u een onconventionele, vrijstaande
of liever een decente, direct op de wand
gemonteerde armatuur? Als u niet kunt
beslissen, kunt u beide mogelijkheden met
elkaar combineren om uw persoonlijke stijl
te verkrijgen!
Vrijstaande bad- en doucheééngeepsmengkranen zijn de
passende oplossing bij vrijstaande
baden.

Inbouw armaturen zijn een ideale
oplossing, als slechts beperkt
ruimte beschikbaar is.

524450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

524470575
3-gats tegelrandmontage
voorsprong 220 mm

524480575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

525900575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

526570575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

528300575
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

5250305
baduitloop
voorsprong 160 mm

88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

BADKUIP

524480575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

KLUDI BALANCE
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520239175
ééngreeps wastafelmengkraan
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KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI BALANCE WHITE

Altijd chic

Een badkamer in wit – een
droom uit duidelijkheid en
harmonie. Ieder detail
en ieder accessoire
speelt hier een belangrijke
rol. Een bijzondere
betekenis heeft daarom

ook de armatuur:
De witte armaturen van
KLUDI BALANCE WHITE
onderstrepen ook in
monochrome ruimten de
ambiance op een unieke
fascinerende wijze.
De greep lijkt boven de
armaturen corpus te zweven.

Verchroomde elementen zorgen
voor een subtiel contrast.

De greep met ergonomisch
profiel zorgt voor een zachte en
lichte bediening.

- beschikbare oppervlakken: 91 wit/chroom
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522469175
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
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KLUDI BALANCE WHITE

Minder is
meer
Wilt u uw accessoires liever verbergen of juist laten
opvallen? Verkiest u minimalisme of een levendig
werkende ruimte? Met inbouwarmaturen is een elegante
inrichtingsstijl mogelijk.

Ook als verplichting voor de
volgende generatie kiezen we altijd
de kwalitatief beste en meest
milieuvriendelijke oplossing

WASTAFEL

520239175
ééngreeps wastafelmengkraan

520269175
ééngreeps wastafelmengkraan

522969175
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 212 mm

522989175
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 272 mm

BIDET

5210091
elektronische wastafelmengkraan
5220091*
met stroomstekker

*zonder afbeelding

522469175
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 180 mm

522169175
ééngreeps bidetmengkraan

38242*
inbouwdeel

- beschikbare oppervlakken: 91 wit/chroom
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Meesterlijke
compositie
Inbouwarmaturen sparen waardevolle ruimte en dragen
bij aan een elegante ambiance. Een bad nemen in
de avond wordt zo een ontspannend ritueel voor alle
zintuigen.

De discrete, verchroomde
omstelling gaat aantrekkelijk over
in de witte vlakken en maakt een
eenvoudige bediening mogelijk.

BADKUIP

524459175
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

524479175
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

526509175
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

526559175
inbouw ééngreeps
douchemengkraan

527299175
inbouw douche thermostaat

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

DOUCHE

527109175
ééngreeps douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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*zonder afbeelding

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

525909175
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

- beschikbare oppervlakken: 91 wit/chroom

525909175
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

KLUDI BALANCE WHITE

Een geslaagd
koppel
Een sneeuwwitte,
vrijstaande badkuip
vraagt niet alleen om een
attractieve plaats, maar
ook om een hoge
armatuur.
Deze compositie is precies
de juiste voor allen,
die een voorliefde voor
organische, door de natuur
geïnspireerde vormen
hebben.

De minimalistische vorm van de
inbouw armatuur is uitermate
geschikt voor modern ingerichte
badkamers.

De wandgemonteerde bad- en
douchearmatuur kan tevens als
planchet gebruikt worden.
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KLUDI BALANCE WHITE

Design in
vorm en functie
In ingetogen ingerichte ruimten komen natuurlijke
stoffen, onopvallende kleuren en uitgebalanceerde
vormen het best tot hun recht. Daarbij passend:
functionele oplossingen zoals bijvoorbeeld een
multifunctionele handdouche uit de serie
KLUDI FIZZ in wit.
De vorm van de handdouche
KLUDI FIZZ doet denken aan een
geopende hand.

DOUCHE

6770043-00
handdouche 3S

6775091-00
badset 3S
6765091-00*
badset 1S

*zonder afbeelding

6767091-00
badset 1S

6774091-00
KLUDI FIZZ
doucheset 3S
L = 900 mm

- beschikbare oppervlakken: 91 wit/chroom, 43 wit
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

6764091-00
KLUDI FIZZ
doucheset 1S
L = 900 mm
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410260575
ééngreeps wastafelmengkraan
416710575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
6785005-00
badset 1S
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KLUDI AMEO

KLUDI AMEO
Een vleugje luxe
Een vleugje luxe en
extravagantie verschaft
elke ruimte dat beetje
extra – zoals de nieuwe
serie KLUDI AMEO, die
actueel design in ware
cultuur belichaamt. De
precieze vormen en
afgeronde belijning werken
zacht en tegelijk puristisch.

Een omvangrijk
functie palet,
een brede keuze
aan producten en niet
in de laatste plaats de
attractieve prijs zijn
als overweging goede
redenen, om KLUDI AMEO
te kiezen.

Een eenvoudige uitloop vorm en
de afgeronde belijning van de
body zijn kenmerkend voor het
design van KLUDI AMEO.

Een eyecatcher is de elegante
rood-/ blauw-markering op
de hendel.

In elkaar overlopende body- en
hendel belijning brengen het
silhouet tot een harmonie.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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KLUDI AMEO

Een serie,
vele mogelijkheden
Ongeacht, of u van een in een badmeubel verzonken
waskom droomt of van een vrijstaande schaal op een
natuurstenen werkblad – KLUDI AMEO biedt exact die
armatuur, die uw inrichting harmonisch completeert.

412980575
ééngreeps wastafelmengkraan

WASTAFEL

410290575
ééngreeps wastafelmengkraan

410230575
ééngreeps wastafelmengkraan

410280575*
zonder waste garnituur

410260575*
zonder waste garnituur

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom

412960575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 205 mm

412980575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 270 mm
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412440575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan

Tijdloos
design
Tijdloze interieur inrichting
is bijna altijd de
trend: klassiek en
onconventioneel gelegde
tegels decoreren een
badkamer en ook de
ongebruikelijke
wandmontage van een
armatuur voor de wastafel
verschaft een klassieke
interieur inrichting een
individuele uitstraling.

Iedere dag start in de badkamer.
Begin uw dag in een mooie
ambiance.

Uw lievelings koffie met een lekkere
croissant – verwen u zelf eens
lekker 's ochtends.
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KLUDI AMEO

Het geheime recept voor
een karakteristieke inrichting
Een badkamer hoeft niet per se van vloer tot plafond te worden betegeld. Probeer het
eens met baksteen – een materiaal, dat in de badkamerinrichting steeds populairder
wordt. Daarbij een armatuur met hoge uitloop en zijdelingse bediening – en klaar is de
badkamer, die zelfbewust een eigen karakter ademt.

Wie van modern design houdt,
zal de serie KLUDI AMEO met
haar monolithische optiek zo goed
als zeker in overweging nemen.

410250575
ééngreeps
wastafelmengkraan

410250575
ééngreeps wastafelmengkraan

412450575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 235 mm

412440575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 185 mm

38242*
inbouwdeel

38242*
inbouwdeel

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

412160575
ééngreeps bidetmengkraan

410240575*
zonder waste garnituur
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KLUDI AMEO

Volledig volgens
de laatste trend:
goed te weten
Het water verbruik
speelt niet alleen voor het
milieu een belangrijke rol.
Wie hier voor verbruik
besparende oplossingen
zorgt, kan zelfs geld
besparen. Daarom loont
het niet alleen om
waterbesparende
armaturen in wellness
inrichtingen en hotels toe
te passen, maar ook bij u
thuis.

Milieuvriendelijk en comfortabel
gelijkertijd: met de straalregelaar
s-pointer Eco kan de waterstraalrichting naar keuze ingesteld worden
en het waterverbruik gereduceerd
worden.
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413930575
3-gats wastafelmengkraan
414240575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

68

KLUDI AMEO

Balance
in de ruimte
Zwart en wit, hout
en staal, modern
design en vintage –
een perfect uitgekozen
armatuur laat ook de
meest uiteenlopende
interieur stijlen
harmonisch met elkaar
combineren.

Aansprekende oplossingen hoeven
niet duur te zijn. KLUDI AMEO
verbindt het modernste design
met een attractieve prijs.
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De kunst,
contrasten te verenigen.
Pasteltinten, wit en beige – deze kleuren worden het meest toegepast in badkamers.
Denk eens out of the box! expressieve structuren en intensieve kleuren, geflankeerd
met aantrekkelijke meubels, interessante belichtingsconcepten en ongebruikelijke
design accessoires – zo heeft u uw eigen badkamer droom verwezenlijkt. Belangrijk
bestanddeel: een extravagante driegatsarmatuur, die door een ononderbroken uitloop
belijning en lineair gepositioneerde grepen tevens uw persoonlijke stijl completeert.

413930575
3-gats wastafelmengkraan

413930575
3-gats wastafelmengkraan
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413930530
3-gats wastafelmengkraan

Een vlakke hendel of een
minimalistische monogreep –
KLUDI AMEO biedt precies
datgene, dat u wenst.

KLUDI AMEO

Helemaal
uw stijl
De stijl van uw badkamer
is net zo belangrijk als de
inrichting van de keuken
of de woonkamer.
Ook hier kunt u uw
individualiteit de vrije loop
laten en de ambiance met
persoonlijke accessoires
verrijken.

De wapenschild vormige grepen
van de serie KLUDI AMEO
weerspiegelen het design van
de armaturenbehuizing.

De licht neigende behuizing, die in
de softe uitloopbelijning overgaat,
is kenmerkend voor de gehele
serie KLUDI AMEO.
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Voor badkamers, die men
niet meer wil verlaten.
's Avonds een bad nemen: vaak het enige moment op een dag, om tot rust te komen.
KLUDI AMEO verschaft u daarvoor de passende ambiance, die uw bad in een oase
van ontspanning en rust omtovert – samen met een goed boek in de badkuip of met
wat achtergrondmuziek.

De voorsprong van de uitloop
bij een driegats- of viergats- bad
vul- en douche armatuur van 220
mm maakt de montage op een
brede badrand of op de tegelrand
mogelijk.

414240575
bath and shower mixer

BADKUIP

414450575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
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416710575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

414470575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

414480575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

KLUDI AMEO

Belangrijk,
maar goed verborgen.
KLUDI AMEO combineert buitengewoon design met doordachte
technologie: een betrouwbare keramische cartouche, een keerklep,
de Eco s-pointer perlator om de waterstraal te richten, ergonomische grepen
en een comfortabele inbouw thermostaat zijn slechts enkele highlights, die
deze serie zo bijzonder maken.

De omstelling is in de uitloop
geïntegreerd en daardoor
nagenoeg onzichtbaar.

414240575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

414240530
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm

418300575
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

4150505
baduitloop
voorsprong 170 mm

416500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

416570575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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418350575
inbouw thermostaat

In optima
forma
De armatuur is het
optische highlight van
een douchecabine.
Buitengewone vormen,
inbouwinstallaties,
design elementen - kies
het beste uit deze
highlights.

Een direct tegen de wand
geplaatste douchearmatuur met
gemakkelijke zijdelingse bediening
garandeert maximaal comfort

De douchearmatuur kenmerkt zich
door de belijning, die typerend is
voor de gehele serie KLUDI AMEO.
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KLUDI AMEO

Ergonomie
op de eerste plaats
Ongeacht welk douchearmatuur van Kludi u kiest,
de bediening is altijd een plezier: Gemakkelijke
bedieningshendel, goed leesbare markeringen,
een precieze instelling van de waterstraal en
temperatuur en veel meer maken de badkamer veilig
en comfortabel.

417100575
ééngreeps douchemengkraan

416750575
ééngreeps douchemengkraan

6774005-00
doucheset 3S

6774005-00
doucheset 3S

DOUCHE

417100575
ééngreeps douchemengkraan

416750575
ééngreeps douchemengkraan

416550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

418350575
inbouw thermostaat
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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420230578
ééngreeps wastafelmengkraan
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
De ster in uw badkamer
In de traditionele
architectuur is de
boog het toonbeeld
van de perfecte vorm.
Ook in moderne ruimtes
ontvouwt de boog haar
werking en verschaft
een robuuste interieurstijl

en een uitnodigend
karakter – zoals bij de
serie KLUDI BINGO STAR,
die door haar geraffineerde
uitloop vorm zelfs een
badkamer uit glas en staal
elegant veredelt.
Een hoge en draaibare uitloop
vergroot de bewegingsruimte bij
de wastafel aantoonbaar.
Kies voor een 360° draaibare
uitloop of voor een uitloop met
een zwenkbegrenzing op 30°/30°.

De in de uitloop verborgen
cache-perlator reduceert de
wateruitstroom tot 5 l/min.

Ergonomie is hier het credo.
Met de zijdelingse bediening is
het gebruik kinderspel.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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420230578
ééngreeps wastafelmengkraan
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KLUDI BINGO STAR

Het beste
voor uw gasten
Voor een kleine badkamer zijn maatwerk oplossingen
aanbevolen: de uitloop is in alle richtingen draaibaar,
zodat elke plek van de wastafel bereikt kan worden.

WASTAFEL

420300578
ééngreeps wastafelmengkraan

420230578
ééngreeps wastafelmengkraan

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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322600575
ééngreeps wastafelmengkraan XL
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KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA
Mooi – en universeel inzetbaar
Het universele recept
voor een aantrekkelijk
interieur: levendige kleuren,
veel licht, accenten uit
natuurlijk hout –
en uiteraard de
daarbij passende

interieur details.
Zoals bijvoorbeeld de serie
KLUDI OBJEKTA: Deze
prikkelt door de duidelijke
vormgeving, een
softe belijning en
een klassieke uitloop.
KLUDI OBJEKTA werkt ingetogen,
houdt echter spelenderwijs de
ambiance van de hele badkamer
bijeen.

Dankzij de organische vorm
is de greep bijzonder
gemakkelijk te bedienen.

De klassieke uitloopbelijning trekt
alle blikken naar zich toe.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Voor de
hele familie
Armaturen voor de hele familie dienen te voldoen
aan de individuele wensen van elk familielid.
Ontdek de universele oplossing van KLUDI,
die aan al uw wensen voldoet!

WASTAFEL

322330575
ééngreeps wastafelmengkraan
322350575*
doorlaat 5l/min
322320575*
doorlaat 2 l/min
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322600575
ééngreeps wastafelmengkraan XL

320230575
ééngreeps wastafelmengkraan
320240575*
zonder waste garnituur

324160575
ééngreeps bidetmengkraan

KLUDI OBJEKTA

Perfect
afgestemd
Een geraffineerde badkamerinrichting in wit en hout
verdient uiteraard ook een passende armatuur.
Inbouwarmaturen in de bad- en doucheruimte
voegen zich harmonisch in uw voorstelling van
een perfecte badkamer.

Als ook kinderen of senioren de badkamer gebruiken, kies dan een
armatuur met KLUDI HotStop. Deze blokkeringsfunctie houdt de water
temperatuur constant op 38 °C en voorkomt verbrandingen.

BADKUIP

326530575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

352010538
thermostatische bad-/
douchemengkraan

326500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

358300538
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

326550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan

358350538
inbouw douche
thermostaat

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

SHOWER

327640575
ééngreeps douchemengkraan

*zonder afbeelding

352000538
thermostatische
douchemengkraan

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.
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382450576
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
385330576
ééngreeps bidetmengkraan
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
De essentie van het minimalisme
De collectie KLUDI BOZZ
reduceert de vorm tot het
absolute minimum. Met
haar rechte belijning en
de cilindrische uitloop

werkt ze uitgesproken
stijlvast in moderne
ruimtes en verschaft
u door haar exclusieve
details zelfbewust
de finishing touch.
KLUDI BOZZ is de nummer een,
als u een loftstijl verkiest.

Het intelligente uitloopprofiel
voorkomt gespetter van water.

De discrete rood-blauw-markering
past exact in de verchroomde
bedieningshendel.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

85

Zo veel
mogelijkheden
Open ruimtes, overlappende vlakken – moderne badkamers kenmerken zich door het
riante ruimtegevoel. Voor grote fonteinen of grote wastafels is een driegats armatuur de
ideale oplossing: Met de slanke, hoge uitloop een perfecte combinatie met de sierlijke
armaturen grepen.

Stick- of kruisgrepen –
beslis zelf, wat
het best bij u past.

383930576
3-gats wastafelmengkraan

WASTAFEL

382910576
ééngreeps wastafelmengkraan
382920576*
doorstroomhoeveelheid 5l/min

382960576
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte = 234 mm

383930576
3-gats wastafelmengkraan
383930520*
kruisgrepen

381450576
wastafel wandmengkraan
voorsprong 180 mm
381450520*
kruisgrepen
381460576*
voorsprong 230 mm
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381460520*
kruisgrepen

KLUDI BOZZ

De esthetica van
de eenvoud
Een minimalistisch interieur wordt verkregen door
wandgemonteerde armaturen: De bedieningselementen
zijn tot een minimum gereduceerd. Enkele producten uit
deze serie direct op de uitloop bediend worden.

382450576
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan

380160530
staande toiletkraan met
perlatorbediening

BIDET

382440576
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 180 mm
382450576*
voorsprong 230 mm
38243*
inbouwdeel

380160530
staande toiletkraan met
perlatorbediening

380180530
wand toiletkraan met
perlatorbediening
voorsprong 185 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

385330576
ééngreeps bidetmengkraan

380170530*
voorsprong 110 mm
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386500576
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

Niets is zo
verfrissend
als een
douche
Of het nu brede en
aantrekkelijke
hoofddouches of
standaard douches in
klassieke uitvoering
zijn – één ding staat vast:
douchen geeft vanaf nu
nog meer plezier.

Met een aanvoer-, afvoeren overloopgarnituur is een
traditionele baduitloop overbodig.

KLUDI ROTEXA MULTI
bekoort door een puristisch
design (meer informatie op
pag. 138).
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KLUDI BOZZ

In perfecte
proporties
De hele armaturen serie is uit cilindrische componenten
geconstrueerd, die in perfecte proporties bij elkaar passen.
Ook bij de inbouw-oplossingen wordt de vormgeving
consequent doorgevoerd.

De inbouw ééngreeps
douchemengkraan past perfect
in minimalistische badkamerinrichtingen.

BADKUIP

386910576
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

386500576
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
386570576*
met terugstroombeveiliging
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

384240576
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
voorsprong 220 mm
384240520*
kruisgrepen

DOUCHE

388310576
ééngreeps douchemengkraan

352030538
thermostatische
douchemengkraan

386550576
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.
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482980565
ééngreeps wastafelmengkraan 100

90

KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
De nieuwe esthetiek
Wanneer cirkels en
rechthoeken samenkomen
dragen ze de naam KLUDI
ZENTA SL. De zachte
ontmoetingen van
geometrische basisvormen
creëren de nieuwe lichte
look voor wastafel, bad en

douche. Tot in het kleinste
detail doordacht, presenteert de KLUDI ZENTA SL
een archetypisch
armaturenontwerp met
vloeiende overgangen
tussen kraanhuis,
uitloop en hendel.

NIEUW

Archetypisch. Consequente,
ononderbroken lijnen met zachte
overgangen, de geperfectioneerde
contouren zijn een uiting van
kwaliteit door vakmanschap.

Oplossingen voor ieder
badkamerformaat: De kraan met
zijbediening is uit een stuk gegoten.
De uitloop draait vrij rond.

Trendy. Het slanke silhouet van de
armaturenlijn past bij
badkamerkeramiek en meubels
met een verfijnd karakter.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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482980565
ééngreeps wastafelmengkraan 100
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KLUDI ZENTA SL

Symbiose in haar
mooiste vorm
Elegante rondingen contrasteren met rechte
lijnen en benadrukken hun geometrische precisie.
Een meesterwerk van industriële productiekwaliteit.
Precisie en vakmanschap zijn voorwaarden voor
het harmoniseren van zachte radiussen en precieze
randen met een hoogglans oppervlak. Met de hand
geslepen contouren, omgeven door het gladde
chroom oppervlak, geven dag in dag uit plezier
tijdens gebruik.

Premium, kalkafstotende perlatoren zorgen altijd voor een zachte
waterstroming. De EcoPlus-versie met een uitloophoogte van 75 mm
bespaart energie door het verminderde verbruik van heet en gemengd water.

WASTAFEL

482600565
ééngreeps wastafelmengkraan
75 DN 15
uitloophoogte = 75 mm
met waste garnituur

482770565
ééngreeps wastafelmengkraan
75 DN 15
uitloophoogte = 75 mm
voor lagedruk boilers

482660565
ééngreeps wastafelmengkraan
75 DN 15
uitloophoogte = 75 mm
PUSH-OPEN afvoerplug

482980565
ééngreeps wastafelmengkraan
100 DN 15
uitloophoogte = 100 mm
PUSH-OPEN afvoerplug

482900565
ééngreeps wastafelmengkraan
100 DN 15
uitloophoogte = 100 mm
met waste garnituur

482620565*
zonder waste garnituur

482630565
ééngreeps wastafelmengkraan
75 DN 15
uitloophoogte = 75 mm
EcoPlus middenstand koud water
met waste garnituur

*zonder afbeelding

482920565*
zonder waste garnituur
- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Het uiterlijk van KLUDI ZENTA SL
komt voort uit zijn vorm
Het gestroomlijnde en minimalistische ontwerp van de mengkranen is geïnspireerd
op het verfijnd design, een nieuwe trend in badkamerinrichting. Dankzij het elegante
purisme, dat zich uit in het platte silhouet van de uitloop past KLUDI ZENTA SL perfect
in elke tijdloos stedelijk badkamerontwerp.

482980565
ééngreeps wastafelmengkraan 100

WASTAFEL

482560565
ééngreeps waskommenmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 240 mm
zonder waste garnituur
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480270565
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 220 mm
met waste garnituur

480280565
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 220 mm

482470565
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 180 mm
38242*
Inbouwdeel

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

482470565
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan

KLUDI ZENTA SL
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Veelzijdigheid troef
KLUDI ZENTA SL biedt oplossingen voor elke badkamergrootte.
De cartouche, het hart van de kraan, is op de bad- en douchemengkranen naar
achteren geplaatst. Dit geeft meer ruimte, ook in kleine ruimtes.

BAD

486700565
ééngreeps bad- en
douchemengkraan DN15
met automatische omstelling
douche/bad

96

486500565
Inbouw ééngreeps bad- en
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk

486570565
Inbouw ééngreeps bad- en
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20
*zonder afbeelding

4860005
Baduitloop DN 15
wandmontage
voorsprong 170 mm

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

KLUDI ZENTA SL

DOUCHE

488700565
ééngreeps douchemengkraan
DN 15

486550565
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20
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382570575
ééngreeps waskommengkraan
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Design met gevoel voor schoonheid
Ontdek de esthetische
zijde van de opstelling:
de serie KLUDI ZENTA
completeert meesterlijk
de geometrisch ingerichte
ruimtes. De moderne,

minimalistische
vormgeving past
bijzonder goed bij een
interieur met lichte
kleuren, wit en
echt hout.
KLUDI ZENTA excelleert door
de harmonische combinatie van
geometrische vormen.

De cirkelvormige hendel is ideaal
te combineren met een ronde
wastafel.

De minimalistische stijl van de
serie wordt benadrukt door de
uitgewogen rechte belijning.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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De keus
is aan u
Ontdek uw eigen stijl: een wasplaats met een
vrijstaande waskom, die opvalt, zorgt voor gemak.
De bekroning: een slanke, hoge armatuur, die zelfs in
een geheel witte ruimte een glanzend highlight vormt.

382570575
ééngreeps wastafelmengkraan XL

382440575
ééngreeps waskommengkraan

WASTAFEL

382500575
ééngreeps wastafelmengkraan
382500575W*
doorstroomhoeveelheid 4.8 l/min
382520575*
doorstroomhoeveelheid 2 l/min
382510575*
zonder waste garnituur
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382640575
ééngreeps wastafelmengkraan XXL
uitloophoogte
120 mm
382650575*
zonder waste garnituur

382570575
ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte
258 mm

382450575
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 230 mm
382440575*
voorsprong 180 mm
38243*
inbouwdeel

KLUDI ZENTA

Stijl iconen
De weg naar een
unieke badkamerinrichting
Een luxueuze driegats armatuur overtuigt niet alleen door een klassiek design,
maar ook door functionaliteit. Geïnspireerd door traditionele stijliconen verschaft
ze iedere badkamer een elegante aanblik.

Ongeacht uw keuze voor een
staande of wandkraan bestaat de
mogelijkheid om met een lichte
handbeweging het water te laten
stromen.

383930575
3-gats wastafelmengkraan

420250575
ééngreeps wastafelmengkraan
420260575*
zonder waste garnituur

383930575
3-gats wastafelmengkraan

3810005
elektronische wastafelmengkraan
3820005*
230V stroomaansluiting

3840005
elektronische inbouw
wastafelmengkraan
voorsprong 240 mm
3850005*
voorsprong 190 mm
benodigde toebehoren:
inbouwdeel
38001 en 38002

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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386500575
inbouw ééngreeps baddouchemengkraan
6075005-00
badset 2S
6306105-00
slangaansluitbocht

Volume jet
Een brede straal zorgt voor
een sterke en verfrissende
energieboost.

Smooth spray
Als je liever rustig opstaat,
kies dan voor de zachte, luchtige
straal tijdens je ochtenddouche.

Booster
Voel hoe de spanning je lichaam
verlaat door de magie van de
krachtige waterstraal.
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Badkamer
rituelen
Een perfect ontworpen badkamer biedt altijd ruimte voor
een bad. Vul het bad gewoon met warm water, giet er wat
essentiële oliën in en duik diep in het schuim - een
aromatisch bad dat verjongt je lichaam en ziel en wordt
een rustgevend ritueel aan het einde van een lange en
drukke dag.

De HotStop-functie in de
thermostatische armaturen houdt
de watertemperatuur stabiel en
voorkomt zo verbrandingen
(meer informatie op pag. 12).

BADKUIP

386700575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

35101..38
thermostatische bad-/
douchemengkraan

384470575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
3-gats tegelrandmontage
voorsprong 220 mm

384240575
bad-/douchemengkraan
4-gats tegelrandmontage
voorsprong 220 mm

384460575*
voorsprong 140 mm

DOUCHE

386500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan

388300545
inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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388700575
ééngreeps douchemengkraan

351000538
thermostatische
douchemengkraan

KLUDI ZENTA

6060005-00
handdouche 1S
met volume straalsoort

6080005-00
handdouche 3S
omstelbaar op drie straalsoorten
volume, smooth, booster
6070005-00*
handdouche 2S
omstelbaar op twee straalsoorten
volume, smooth

6063005-00
doucheset 1S
L = 600 mm

6073005-00
doucheset 2S
L = 600 mm

6064005-00*
doucheset 1S
L = 900 mm

6074005-00*
doucheset 2S
L = 900 mm

6083005-00
doucheset 3S
L = 600 mm

6075005-00
badset 2S

6084005-00*
doucheset 3S
L = 900 mm

*zonder afbeelding

6065005-00*
badset 1S

6609005-00
hoofddouche 200 mm
handdouche 2S
KLUDI SUPARAFLEX slang
1600 mm

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment
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382518675
ééngreeps wastafelmengkraan

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
zwart of wit
KLUDI ZENTA BLACK
& WHITE verbindt
objecten: zwart
en wit, cirkel en
rechthoek – in deze
extravagante serie is
niets onmogelijk. Daarom
is deze bijzonder goed

geschikt voor
ruimtes die door
in het oog springende
contrasten moeten
opvallen en door een
zelfbewuste
stimulerende stijl
verleiden.

Een zwarte badarmatuur
is met name dan aantrekkelijk,
als deze met eveneens zwarte
interieurobjecten wordt
gecombineerd.

Onberispelijk wit zorgt voor een
gevoel van reinheid en frisheid.
Verchroomde accenten versterken
deze indruk nog eens extra.

- beschikbare oppervlakken: 86 zwart/chroom, 91 wit/chroom

107

Combineer
elementen
Heeft de badkamer voornamelijk een zwart
kleurenschema? Doorbreek dit met douchemengkranen
in maagdelijk wit. Is het bad zo wit als sneeuw?
Een zwarte badmengkraan kan een gewaagd accent
geven. Het uiteindelijke resultaat zal verbluffend zijn.

382519175
ééngreeps wastafelmengkraan

386708675
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
6080086-00
handdouche

38260..75
ééngreeps wastafelmengkraan XL
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38250..75
ééngreeps wastafelmengkraan

38251..75
ééngreeps wastafelmengkraan

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

BADKUIP

38670..75
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

35101..38
thermostatische bad-/
douchemengkraan

38650..75
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

DOUCHE

38870..75
ééngreeps douchemengkraan

35100..38
thermostatische
douchemengkraan

6066091-00
badset

6084091-00
doucheset 3S
L = 900 mm

6085091-00
doucheset 3S
L = 900 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 86 zwart/chroom, 91 wit/chroom
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Tegenpolen
trekken
elkaar aan
Vind je ook dat tegenpolen
elkaar aantrekken?
Tegenstellingen geven
het leven kleur- kies
contrasterende
elementen- ook in de
badkamer.

Badkamerinrichtingen in donkere
kleuren zijn trend. Geef je deze
gewaagde optie een kans?

Donkere wanden in de badkamer
geven ultieme elegantie.
Doorbreek de donkere kleurtonen
met witte mengkranen.
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351008638
thermostatische
douchemengkraan

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

6084086-00
doucheset
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402900575
ééngreeps
wastafelmengkraan

112

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Moderne elegantie
KLUDI Pure&Style
combineert de hoogste
designeisen met
uitstekende functionele
eigenschappen. De
elegante armaturenlijn
past goed bij moderne
interieurstijlen en is

het beste bewijs dat
stijlbewustzijn geen
kwestie van budget is.
KLUDI Pure&Style is een
stijlvolle armaturenserie,
die voor de inrichting van
een moderne badkamer
onmisbaar is.

Aansprekende lichtheid. De
dynamische hoek van de
mengkraan geeft het ontwerp
een fris en licht karakter.

Volmaakt. Een stijlvolle oplossing,
het design is in harmonie...

De KLUDI Pure&Style ééngreeps
wastafelmengkraan is bekroond
met de internationaal
gerenommeerde Red Dot
Award 2018. De onderscheiding
bevestigt de hoogste eisen aan
design, functie en kwaliteit van
de serie. Het SoftEdge design
met rechte lijnen en zachte
rondingen verenigt functionele
eigenschappen en creëert
bewegingsruimte.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom

… met de Award bekroonde
wastafelmengkraan.
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Verscheidenheid aan klasse
Grote verscheidenheid die
rekening houdt met alle
badkamerstijlen. KLUDI
Pure & Style biedt de
juiste mengkraan voor elke
situatie. De ééngreeps
wastafelmengkraan heeft
een waterbesparende

perlator, die de
waterstroom 50%
reduceert. Rechte lijnen
en zachte randen in
het ontwerp zorgen
voor creatieve vrijheid
in een moderne
badkamerinrichting.

De perlator is kalkresistent, zuinig
in verbruik en onopvallend
geïntegreerd. Het is ook
gemakkelijk om schoon te maken.

WASTAFEL

NIEUW

403850575
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 60 mm
waste garnituur van metaal
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403820575
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 75 mm
waste garnituur van metaal

402900575
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 100 mm
waste garnituur van metaal

400280575*
zonder waste garnituur

402920575*
zonder waste garnituur

402960575
ééngreeps waskommenmengkraan
uitloophoogte 215 mm

KLUDI Pure&Style

403930575
3-gats wastafelmengkraan

BIDET

400250575
ééngreeps wastafelmengkraan
waste garnituur
van metaal

403930575
3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
waste garnituur
van metaal

402160575
ééngreeps bidetmengkraan
waste garnituur
van metaal

400240575*
zonder waste garnituur

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom

115

404250575
4-gats bad-/douchemengkraan

KLUDI Pure&Style

BADKUIP

406810575
ééngreeps bad- /
douchemengkraan

404250575
bad-/douchemengkraan DN 15
voor badrandmontage
voorsprong= 220 mm

406500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan DN 15
afmontageset met binnenwerk
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel

406570575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel
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Droomdouche
als systeem
Wellness-ervaring met zachte regenstralen van bovenaf
of een snelle verfrissende douchebeurt tussendoor?
KLUDI-douchesystemen laten geen droomdouche
onvervuld.

DOUCHE

406550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan

408410575
ééngreeps douchemengkraan
DN 15

406550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
universeel inbouwdeel
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel
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342920575
ééngreeps wastafelmengkraan 100
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

Expressieve ergonomie
Het klassiek-tijdloze design
van KLUDI Pure&Solid
heeft een expressief
karakter. Ergonomisch
doordacht, overtuigt
deze armatuur als een
solide werkstuk van

de hoogste productie
kwaliteit. De armaturenlijn
harmonieert elegant
met de meeste
inrichtingsstijlen - van
modern tot conventioneel.
De subtiel geïntegreerde perlator
is betrouwbaar, kalkwerend en
waterbesparend.

KLUDI Pure&Solid is in perfecte
harmonie met ronde en hoekige
vormen ...

… en laat dus zijn aanwezigheid
voelen in de badkamersfeer.

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom
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Aantrekkelijke elegantie
Het hoogwaardige
karakter van Pure&Solid
heeft impact en
projecteert de functionele
betrouwbaarheid die
vele klanten verwachten.

Het is dus geen wonder
dat het makkelijk mengt
met alle hedendaagse
badkamersferen - of ze nu
rond of hoekig zijn.

Ontwerp en ergonomie van KLUDI
Pure&Solid gaan hand in hand. De
perfect ontworpen hendel zorgt
voor gemakkelijk en comfortabele
bediening.

WASTAFEL

343850575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 60 mm
waste garnituur
van metaal

343820575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 75 mm
waste garnituur
van metaal

342760575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 75 mm
voor lagedruk boilers
waste garnituur
van metaal

340280575*
zonder waste garnituur

342900575
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 100 mm
waste garnituur
van metaal
342920575*
zonder waste garnituur

BIDET

340250575
ééngreeps wastafelmengkraan
waste garnituur van metaal
340240575*
zonder waste garnituur
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343940575
3-gats wastafelmengkraan
DN 15
met hoogebogen uitloop
waste garnituur van metaal

342160575
ééngreeps bidetmengkraan
waste garnituur van metaal

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom

343940575
3-gats wastafelmengkraan

KLUDI Pure&Solid
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BADKUIP

342900575
ééngreeps wastafelmengkraan 100

346810575
ééngreeps bad-/douchemengkraan

346810575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

344230575
ééngreeps bad-/
douchemengkraan
4-gats badrandmontage
voorsprong = 220 mm

346500575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met
binnenwerk
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel DN 20

346570575
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel DN 20
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI FreiRaum creëert ruimte in
badkamers: de mengkraan schuin
naar de kant van de badkuip
maakt het gemakkelijker om een 
bad te vullen met heet water.
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Solide kwaliteit
De hoogwaardige materialen van de mengkranen en
het solide vakmanschap geeft gebruikers een geweldig
gevoel en bevestigt dat ze de juiste keuze hebben
gemaakt.
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KLUDI Pure & Solid spreekt
mensens aan die met beide benen
op de grond staan en hechten aan
betrouwbare, solide kwaliteit.

KLUDI Pure&Solid

348410575
ééngreeps douchekmengraan

De keuze van drie
waterstraalsoorten en de
moeiteloos in hoogte verstelbare
handdouche zorgen voor
individueel douchecomfort.

DOUCHE

348410575
ééngreeps douchekranen

346550575
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met
binnenwerk
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel DN 20
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370280565
ééngreeps wastafelmengkraan

128

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Rechtlijnige lichtheid
KLUDI Pure & Easy
vertegenwoordigt een
gereduceerd ontwerp dat
naadloos kan worden
geïntegreerd in een
moderne badkamerstijl.
Deze veelzijdigheid maakt

de mengkranen zo geliefd.
Een uiterlijk kenmerk van
KLUDI Pure & Easy: de
dynamische hoek van
de mengkraan geeft het
ontwerp een fris en licht
karakter.
In licht ingerichte badkamers
werken de witte oppervlaktes
bijzonder elegant.

De dynamische hoek van de
mengkraan geeft het ontwerp een
fris en licht karakter ...

... en vlot gebruiksgemak.

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom
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Pure frisheid
geeft plezier
KLUDI Pure&Easy staat voor ongecompliceerd
badkamerontwerpen.De vele varianten maken verschillende
toepassingen mogelijk en verrassen de gebruikers telkens
opnieuw. Ervaar elke dag de top kwaliteit.

WASTAFEL

372850565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 60 mm
waste garnituur
van kunststof

372820565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
waste garnituur
van kunststof

373850565*
waste garnituur van metaal

373820565*
waste garnituur van metaal
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370280565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
zonder waste garnituur

372890565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
EcoPlus middenstand
koud water
waste garnituur
van metaal

KLUDI Pure&Easy

Efficiënt en
duurzaam
De bijzonder efficiënte wastafelmengkraan met EcoPlus
technologie spaart water en energie door gereduceerd
warmwaterverbruik. De KLUDI GlanzVoll oppervlakte
maakt Pure&Easy makkelijk te onderhoude en geeft een
elegante glans.

Duidelijke rood-blauw markeringen
helpen de jongste gebruikers om
verantwoord met water om te
gaan.

372760565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
voor lagedruk boilers
waste garnituur van metaal

372860565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
doorstroom: 2 l/min
waste garnituur van kunststof

371900565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 100 mm
waste garnituur
van kunststof

372920565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 100 mm
zonder waste garnituur

372900565*
waste garnituur van metaal

372750565*
zonder waste garnituur

BIDET

NIEUW

372590565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 100 mm
met handdouche
douchehouder

*zonder afbeelding

372840565
ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte = 70 mm
public-hendel = 120 mm

370230565
ééngreeps wastafelmengkraan
waste garnituurvan metaal

372870565*
kliniek hendel 180 mm

370240565*
zonder waste garnituur

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom

375330565
ééngreeps bidetmengkraan
waste garnituur van metaal
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376810565
ééngreeps bad-/douchemengkraan
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KLUDI Pure&Easy
BADKUIP

376810565
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

375920565
ééngreeps bad-/
douchemengkraan DN 15
h.o.h. 45 mm
handdouche
375910565*
zonder handdouche

376500565
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met
binnenwerk
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel

376570565
inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met
binnenwerk
met terugstroombeveiliging
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel
133
*zonder afbeelding
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KLUDI Pure&Easy

De douche-ervaring
met KLUDI FreiRaum
Door de minimale ruimtebehoefte van de opbouwen inbouwmengkranen ontstaatnog meer ruimte, ook
in kleine douches en baden.

DOUCHE

378410565
ééngreeps douchemengkraan

376550565
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met
binnenwerk
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwdeel DN 20

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom
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Wit voor trendbewuste projecten
Perfect wit geeft het gevoel van zuiverheid
en frisheid een nieuwe intensiteit. Subtiele
chromen details voegen glans toe aan de witte
oppervlakken. De zachte minimalistische
kleuren benadrukken de lichtheid van het design.

WASTAFEL

373829165
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 70 mm
waste garnituur van metaal

370289165
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 70 mm
zonder waste garnituur

372909165
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 100 mm
waste garnituur van metaal

BIDET

BADKUIIP

DOUCHE

375339165
ééngreeps bidetmengkraan
waste garnituur van metaal

376819165
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

378419165
ééngreeps douchemengkraan
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Beschikbaar oppervlak: 91 Wit/Chroom

372929165
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 100 mm
zonder waste garnituur

378419165
ééngreeps
douchemengkraan

KLUDI Pure&Easy
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KLUDI FLEXX.BOXX
Maximale flexibiliteit
Onderscheiden:
De KLUDI FLEXX.BOXX verkreeg
de titel „ Plus X Award“ alsmede
de prijs voor het beste product
van 2012.

Met de KLUDI FLEXX.BOXX kunt u ook na eerdere
installatie op een later tijdstip uiterst comfortabel
armaturen wisselen. In nagenoeg iedere serie vindt
u passende afmontage sets bij het universele inbouwhuis.
Als universele en solide oplossing is dit optimaal, zowel
voor grote projecten als ook voor woonhuis omgevingen
geschikt.

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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7300600-00
inbouw verlenging voor
afmontagesets
L = 30 mm

7458000-00
adapter voor verwisselde
wateraansluitingen
voor KLUDI FLEXX.BOXX
ééngreeps producten

7400100-00
adapter voor verwisselde
wateraansluitingen
voor KLUDI FLEXX.BOXX
thermostaatversie

537290575
inbouw thermostaat

KLUDI FLEXX.BOXX

Afmontage sets voor de
KLUDI FLEXX.BOXX sparen
ruimte in de douche en bekoren
door modern design.

Dankzij de KLUDI FLEXX.BOXX
kunt u het zichtbare deel van uw
armatuur zelfs dan nog monteren
als het inbouwelement al lang
geplaatst is.

Het universele inbouwhuis
KLUDI FLEXX.BOXX is compatibel
met de meeste KLUDI armaturen.
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KLUDI PUSH
Water met een druk op de knop
Met KLUDI PUSH is een ontspannend bad of de verfrissende
douche slechts een knopdruk verwijderd! De praktische thermostaat
zorgt voor een bliksemsnelle aanpassing van de watertemperatuur
en een gelijkmatige warme waterstraal. De compacte vorm van de
armatuur en de intuïtieve bediening maken KLUDI PUSH tot een
must in iedere badkamer.

Naargelang de wens is
KLUDI PUSH verkrijgbaar met
thermostaat of keramische
cartouche en met een of twee
knoppen – voor het geval, dat u
twee tappunten wilt gebruiken.

388120538
inbouw douche thermostaat

388010538
inbouw douche thermostaat

388110538
inbouw douche thermostaat

388020538
inbouw douche thermostaat

388120538
inbouw douche thermostaat

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis
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KLUDI PUSH

Geometrische
plaatsing
Bij een vierkante regendouche past de vierkante rozet
van KLUDI PUSH perfect, die door de ergonomische draaiknop
een zeer goed zichtbare rood-blauw-markering heeft en overtuigt
met de extra HotStop functie met temperatuurblokkering bij 38 °C.

388110538
inbouw douche thermostaat

386110538
inbouw douche thermostaat

386010538
inbouw douchemengkraan

386110538
inbouw douchemengkraan

386020538
inbouw douchemengkraan

386120538
inbouw douchemengkraan

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
universeel inbouwhuis

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.
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4897605
zeepdispenser
4897505
glashouder
4897705
handdoekhouder
382450576
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
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KLUDI A-XES

KLUDI A-XES
Eindeloze mogelijkheden
Een doordachte
badkamerinrichting is
ook belangrijk bij kleinere
dingen: daartoe behoren
ook de gekozen
accessoires, die de stijl en
de ambiance van de

ruimte onderstrepen
en gelijktijdig als
praktische planchet
en opbergruimte voor
cosmetica en andere
badkamer producten
dienen.
De badkamer kent meerdere
functies – van privé wellnessruimte tot opbergplaats
voor parfums, cremes en
overige lichaams verzorgingsproducten en cosmetica.

Ergonomisch gedacht:
Het tandenpoets-glas is direct
bij de wastafel gemonteerd.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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De finesse
zit in het detail
De totale indruk van een badkamer wordt bepaald
door vele kleinere details. Natuurlijk is bij de
keuze van een armatuur speciale aandacht
geboden – datzelfde geldt echter ook bij de keuze
van de badkameraccessoires. De uitkomst: een
compositie, die voor ieder detail klopt.

ACCESSORIES

4897605
zeepdispenser
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4897505
glashouder

4898505
zeepschaal

4898405
haak

KLUDI A-XES

4898705
sponshouder

4898605
sponshouder
Er zijn een paar dingen die je altijd
gebruikt in de badkamer - een
zeepdispenser en een glashouder
zijn de belangrijkste accessoires
bij de wastafel.

4897705
handdoekhouder

4898005
badhanddoekhouder
L = 650 mm

4898905
badhanddoekhouder met planchet
L = 600 mm

4898805
dubbele badhanddoekhouder
L = 550 mm

4898105
badgreep
L = 350 mm

4897105
papierhouder

4897205
reserverolhouder

4897405
toiletborstelgarnituur

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.
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Kies
voor
comfort
Bij de keuze badkuip
of douche onstaat vaak
discussie. Algemeen geldt:
Badkuipen passen beter
in grotere ruimtes, terwijl
douches bij minder plaats
aanbod ideaal zijn. Voor
welk product u ook
beslist, hangt uitsluitend
van uw persoonlijke
voorkeur af.

De douche bestaat niet alleen uit
een douchecabine. Ook de positie
in de ruimte, in een nis of achter
een scheidingswand, bepaalt
de gebruikswaarde.

Ook in een kleinere badkamer is
er niets op tegen, een badkuip
met een scherm als douche
te gebruiken.
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Ruimte voor
ontspanning
Een badkamer direct
verbinden met de
slaapkamer garandeert
maximaal comfort. Als u
nog een stap verder wilt
gaan, beschouw dan beide
ruimtes als een eenheid en
richt ze in de zelfde stijl in.

Wanneer de slaapkamer en
badkamer met elkaar verbonden
zijn, is het verstandig in beide
vertrekken dezelfde kleuren te
gebruiken.

Ontspannen zonder beperkingen
Slechts twee stappen scheiden
het bad van de slaapkamer.
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KLUDI ROTEXA
Tijdloze ontspanning
Met KLUDI ROTEXA wordt iedere badkamer nog ontspannender. De serie
vervangt de afvoer en de overloopfunctie, neemt het vullen van de badkuip
over en garandeert maximale bewegingsvrijheid in het bad. Ontbreken alleen
nog kaarsen, achtergrondmuziek en u.

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI
Badvul-, afvoer- en
overloopcombinatie
afmontageset
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2131500-00
KLUDI ROTEXA MULTI
Badvul-, afvoer- en
overloopcombinatie
inbouwset

"Met de perlator S-Pointer
kan het water zo ingesteld
worden, dat het zacht
en geruisloos langs
de badrand stroomt."

KLUDI ROTEXA

Minimalistische
details
De minimalistische rozet past alle standaard baden. Deze maakt het mogelijk
de badafvoer comfortabel te openen en te sluiten, terwijl het verchroomde
oppervlak ideaal harmonieert met het oppervlak van de bad- en douchemengkraan.

Door het geringe aantal
bewegende delen is de
armatuur bijzonder eenvoudig
te onderhouden en te reinigen.

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000
afvoer-en overloopgarnituur
afmontageset

21040000-00
KLUDI ROTEXA 2000
Ecostop met haarvangzeef en
afdekplaat ø 70 mm

2140605-00
KLUDI ROTEXA 2000
afvoer-en overloopgarnituur
inbouwset G 1 1/2

2140705-00
KLUDI ROTEXA 2000
afvoer-en overloopgarnituur
inbouwset G 1 1/2
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8020091-00
Douchesysteem
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KLUDI COCKPIT Discovery

KLUDI COCKPIT Discovery
De nieuwe manier van douchen
Wie iets speciaals wil
ontwikkelen, moet bij elk
detail stilstaan en bereid
zijn om alles opnieuw in
heroverweging te nemen.
Daarom hebben we de
bediening van ons
douchesysteem KLUDI
COCKPIT Discovery
helemaal opnieuw
uitgevonden. Om het zo
eenvoudig en comfortabel
mogelijk vorm te
geven-voor iedereen,
ongeacht leeftijd en
vaardigheden. De
volumineuze bedieningsknoppen zijn zo ontworpen
dat ze perfect in de hand
vallen en een

grip-veilige hanteerbarheid
mogelijk maken. De hoogte
van de bedieningsknoppen
is geoptimaliseerd
waardoor zelfs jonge
douchegebruikers deze
gemakkelijk kunnen
bereiken. De gekantelde
positie van 40° naar
achteren biedt een
optimale bediening en
gebruiksgemak. Ook de
vorm van de handdouche
is gebaseerd op
ergonomische
overwegingen. Het ontwerp
van de handdouche en
afgeronde randen zorgen
voor een prettig en
comfortabel gebruik.

NIEUW

Hoogwaardige gegoten
wandhouder en wandconsole.
Het plateau is vervaardigd uit
corrosiebestendig aluminium.

Maximale eenvoud versterkt de
intuïtieve bediening.

Goed zichtbare pictogrammen
geven duidelijk de functies aan..

beschikbaar oppervlak: 91 wit/chroom
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De hoge kunst
van eenvoud
De cockpit in vliegtuigen of sportauto’s is optimaal
aangepast aan de gebruikers. Het heeft de focus op
maximaal overzicht en eenvoud. Intuïtieve bediening is
cruciaal in beide gevallen. Dit bedieningsconcept was de
inspiratie achter de ontwikkeling van het douchesysteem
KLUDI COCKPIT Discovery. De bediening ervan wordt
beperkt tot de temperatuurregeling en de
waterhoeveelheidsregeling van hoofd- en handdouche.

8020091-00
Douchesysteem
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8020091-00
Douchesysteem

KLUDI COCKPIT Discovery
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Perfecte douche
beleving
KLUDI COCKPIT Discovery verandert uw dagelijkse doucheritueel in een levendige
ervaring voor al je zintuigen. Het omvat maximale functionaliteit en gebruiksgemak,
eersteklas materialen en Duits vakmanschap, een tijdloze, elegante uitstraling en een
zachte regendouche.

6440005-00
hoofddouche
400 x 260 mm
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6450005-00
handdouche CL 1S

6455205-00
wanddouchehouder

KLUDI COCKPIT Discovery
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6757805-00
hoofddouche
6765005-00
badset 3S
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KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ
De verzachtende kracht van water
Moderne ruimtes bieden
geheel nieuwe mogelijkheden. Doorbreek oude
gewoontes en kies in
plaats van een ronde of
rechthoekige handdouche

eens voor de originele
waaier. Gecombineerd
met een glaswand voor
veel daglicht ontstaat
zo bij iedere douche
de indruk van een
tropische regenbui.
Of u voor een multifunctionele
grote handdouche kiest
of liever voor een klein model,
dat bij de badkuip gemonteerd kan
worden, wordt alleen bepaald door
uw persoonlijke voorkeur.

De handdouche KLUDI FIZZ
3S met ergonomische
straalomstelling is een
paradepaardje van de
modernste technologie.

De handdouche KLUDI FIZZ 1S
munt uit door het esthetische
profiel en ideale haptiek.

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
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Krachtige
elegance
Esthetisch aansprekend en gelijk hoogst functioneel,
bovendien eenvoudig en intuïtief te bedienen: Met KLUDI
FIZZ hebben de ingenieurs van KLUDI een product
gecreëerd, dat al deze eigenschappen met bravoure
verenigt.

6764005-00
doucheset 1S

6770005-00
handdouche 3S

6774005-00
doucheset 3S

6760005-00
handdouche 1S

67750..-00
badset 3S

67670..-00
badset 1S

67650..-00*
badset 1S
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*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom, 91 wit/chroom

KLUDI FIZZ

De straal van de multifunctionele
handdouche is traploos verstelbaar
en zorgt met een brede
regendouche voor verfrissing
en nieuwe energie.

De stand smooth produceert
een zachte en bruisende straal,
die met name 's morgens een ware
belevenis is.

In de stand booster is de straal
intensief, belevingsvol en ideaal,
om nieuwe energie op te wekken.
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DOUCHE

6757805-00
hoofddouche

6757505-00
hoofddouche

67740..-00
doucheset 3S
L = 900 mm

6709605-00
KLUDI FIZZ
Thermostat Dual Shower System

6709505-00
KLUDI FIZZ
Thermostat Dual Shower System

6709105-00
KLUDI FIZZ
Dual Shower System

67640..-00*
doucheset 1S
L = 900 mm
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- beschikbare oppervlakken: 05 chroom, 91 wit/chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

*zonder afbeelding

6651405-00
douchearm

KLUDI FIZZ

6757505-00
hoofddouche
528300575
inbouw thermostatische
bad-/ douchemengkraan

Meer energie
– dag in,
dag uit
Verdubbel of verdrievoudig
het genot – met twee
of drie hoofddouches in
uw doucheruimte.

De twee hoofddouches kunnen
naar wens aan uw persoonlijke
voorkeur aangepast worden.

De hoofddouche is aan een
kogelgewricht bevestigd en maakt
het mogelijk de richting van de
waterstraal individueel te bepalen.
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6774091-00
doucheset 3S
526559175
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
6306143-0
slangaansluitbocht

6774091-00
doucheset 3S
L = 900 mm
6764091-00*
doucheset 1S
L = 900 mm
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KLUDI FIZZ

Tijdloos
in wit
Een waaiervormige douchekop in wit wordt een in het
oog springend highlight van een onconventionele
badkamerinrichting – helemaal, als de rest van de
badkamerinrichting met subtiele contrasten in
wit en grijs ondersteunt.

De handdouche kan zowel op
een glijstang als op een
douchehouder bevestigd worden.

6765091-00
badset 1S
524459175
ééngreeps bad-/
douchemengkraan

6775091-00
badset 3S

6765091-00
badset 1S

- beschikbare oppervlakken: 91 wit/chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

6767091-00
badset 1S
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KLUDI A-QA
Ochtend verfrissing
Een douche levert 's morgens nieuwe energie of
ontspanning in de avonduren – in het bijzonder, als de
serie KLUDI A-QA in het spel is: de douchearm en de
hoofddouche zijn uiterst eenvoudig te bedienen
en garanderen onbegrensd doucheplezier
zonder enige moeite.
Welke straal voelt het beste aan? Kies een handdouche die je een
verfrissende ontspanning geeft of een snelle, stimulerende massage.

DOUCHE

A-QAb

6651105-00
hoofddouche
245 mm

6652105-00
Eco- hoofddouche
245 mm

6651005-00*
200 mm

6652005-00*
200 mm

6653105-00
hoofddouche
250 x 250 mm
6653005-00*
200 x 200 mm
6654105-00*
Eco- hoofddouche
250 x 250 mm
6654005-00*
200 x 200 mm

4940205-00
hoofddouche
140 x 245 mm
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6560005-00
handdouche
met 50% eco-functie
met straalsoort: volume

6563005-00
doucheset 1S
L = 600 mm

6565005-00
badset 1S
met straalsoort: volume

KLUDI A-QA

Even een moment
voor jezelf
Ben je een gepassioneerd persoon die nieuwsgierig is
naar de wereld om je heen? Ben je constant onderweg?
Dan is de badkamer mogelijk één van de weinige plaatsen
waar je volledig tot jezelf komt voor ontspanning. Hou
rekening met je persoonlijke wensen als je de juiste
douchestraal selecteert.
De zes-stappen schakeling van de handdouche stelt je in staat om de
straal optimaal te richten.

A-QAi

A-QAs

6570005-00
handdouche 3S
drie instelbare straalsoorten:
volume, smooth, booster

6614005-00
doucheset 1S
L = 900 mm

6574005-00
doucheset 3S
L = 900 mm
6573005-00*
L = 600 mm

*zonder afbeelding

6575005-00
badset 3S
drie instelbare straalsoorten:
volume, smooth, booster

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom
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6488005-00
hoofddouche

Verkrijgbaar in verschillende
vormen en groottes, KLUDI A-QA
hoofddouches worden door
kenners van extravagante designs
zeer geprezen.

Een ronde of vierkante
douchekop met afgeronde
kanten onderstreept heel
goed de puristische en
organische stijl.

Vierkante en rechthoekige
douche vormen passen perfect
bij minimalistische
badkamerinrichtingen.
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KLUDI A-QA

Gelukzalige
ontspanning
Zonder een hoofddouche is een douchebeurt nooit echt
perfect. De ultradunne, prachtig vormgegeven KLUDI
A-QA-hoofddouche zorgt voor optimale ontspanning.
De elegante, monolithische vorm en geavanceerde
technologie, geeft deze hoofddouche het gevoel alsof je
onder een waterval doucht.

DOUCHE

6444005-00
hoofddouche
400 x 400 mm

6442005-00
hoofddouche
200 x 200 mm

6453005-00
hoofddouche
300 x 300 mm

6443005-00*
300 x 300 mm

6442505-00*
250 x 250 mm

6452005-00*
200 x 200 mm

6434005-00
hoofddouche
400 mm

6432005-00
hoofddouche
200 mm

6487005-00
hoofddouche

6433005-00*
300 mm

6432505-00*
250 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom

6488005-00
hoofddouche
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DOUCHE

6654405-00
douchearm DN 15
L = 400 mm

6651405-00
douchearm
L = 400 mm

6653405-00
douchearm
L = 400 mm

6654305-00*
L = 250 mm

6651305-00*
L = 250 mm

6653305-00*
L = 250 mm

4909505-00
KLUDI A-QA Thermostatic Dual
Shower-System
head shower 140 x 245 mm
hand shower 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER hose
1600 mm

4919105-00
Dual Shower System
head shower 140 x 245 mm
hand shower 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER hose
1600 mm
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6654505-00
douchearm DN 15
L = 150 mm

6653505-00
douchearm plafond 1/2”
L = 150 mm
6651505-00
douchearm plafond 1/2”
L = 150 mm

6554005-00
slangaansluitbocht 1/2”

6555105-00
vaste wandhanddouchehouder

6556005-00
wand-aansluitbocht met
douchehouder

6609505-00
KLUDI A-QA Thermostatic Dual
Shower System
hoofddouche 200 mm
handdouche 3S
KLUDI SUPARAFLEX slang
1600 mm

6609105-00
KLUDI A-QA Dual Shower System
hoofddouche 200 mm
handdouche 3S
KLUDI SUPARAFLEX slang
1600 mm

6554305-00*
met terugstroombeveiliging

6556105-00
wand-aansluitbocht 1/2”

6556205-00
wand-aansluitbocht 1/2”
met stopkraan
met keramisch bovendeel

6554405-00
slangaansluitbocht 1/2”

6554505-00
slangaansluitbocht 1/2”
met stopkraan
met keramisch bovendeel

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 Chroom
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Gezond
lichaam,
heldere
geest
Als u actief leeft
en iedere morgen met
een rondje jogging de
dag begint, is de douche
uw beste vriend. Na de
training brengt deze
verfrissing en energie – en
binnen afzienbare tijd kunt
u weer de hele wereld aan.

Als u 's morgens slechts enkele
ogenblikken tijd heeft, gebruik dan
de verzachtende kracht van een
douche.
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KLUDI FRESHLINE
Bron van verfrissing
De collectie KLUDI FRESHLINE combineert minimalistisch
design met functionele veelzijdigheid, zoals dat eigenlijk
alleen in een Spa beleefd kan worden. Of daarbij voor een
bevestiging met een glijstang of een wandhouder wordt
gekozen, hangt geheel af van uw douchegewoontes.

NIEUW

6450005-00
handdouche CL 1S

67900..-00
handdouche 3S
67800..-00*
handdouche 1S
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67950..-00
badset 3S

67850..-00
badset 1S

KLUDI FRESHLINE

Allerhoogste
ontspanning
Sluit uw ogen. Reis in gedachten naar uw
lievelingsbestemming. Bedien de armatuur en voel,
hoe warm waterstromen uw lichaam verwennen.
Meer is niet nodig, om na een lange dag ware
ontspanning te beleven.

De KLUDI leegloop functie
verbindt maximale hygiëne met
verzachtend comfort.

DOUCHE

NIEUW

6440005-00
schoteldouchekop
400 x 260 mm

67940..-00
badset 3S
L = 900 mm

6709005-00
Dual Shower System

6709205-00
Thermostat Dual Shower System

67870..-00
badset 1S

6793005-00*
L = 600 mm

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.
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6709205-00
Thermostat Dual Shower
System

Een handdouche– drie waterstraal
soorten! Met een lichte
vingerbeweging schakelt u tussen
de straalsoorten volume, smooth
en booster.

Pas de waterstraal gewoon aan uw
actuele stemming aan en geniet
van nieuwe energie of aangename
ontspanning.

Laat de intensieve waterstraal
op uw spieren inwerken en neem
de regenererende kracht van de
warmte waar.
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KLUDI FRESHLINE

Persoonlijke
fitness – meer
als een
modeverschijnsel
Uitgebalanceerd eten,
regelmatig sporten –
het is een goed gevoel,
fit te leven. Gun u zelf
ook thuis een omgeving,
die u bij dit doel
ondersteunt.

Een actievere levensstijl is het
beste recept voor een volledig
en vitaal leven.

De verfrissende douche na een
intensieve work-out: misschien wel
het mooiste ogenblik van een dag.
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KLUDI LOGO
De ontspannende kracht van water
Na een intensieve training heeft u ontspanning verdiend.
Een regenererende douche is daarbij net zo belangrijk
als uitvoerig stretchen en zorgt snel voor ontspanning
en maximaal herstel.

6830005-00
handdouche 3S

6810005-00
handdouche 3S

6803005-00
badset 3S
6801005-00*
badset 1S
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6867005-00
badset 1S

KLUDI LOGO

Universele
perfectie
Opdat de invulling van de douche de behoeftes van alle
gebruikers perfect vervult, kunt u het best voor een
universele oplossing van KLUDI kiezen. Zo kunt u er zeker
van zijn, dat zowel kwaliteit als ook vormgeving geheel
aan uw hoge eisen voldoet.

De douchehouder op de glijstang
is geheel individueel en traploos
in verticale richting te verschuiven.
DOUCHE

6839005-00
doucheset 3S
glijstang Ø 18 mm

6819005-00
doucheset 1S
L = 900 mm

6836005-00*
L = 600 mm
glijstang Ø 18 mm

6816005-00*
L = 600 mm

6839305-00*
doucheset 3S
L = 900 mm
glijstang Ø 23 mm
6836305-00*
doucheset 3S
L = 600 mm
glijstang Ø 23 mm

6809005-00
glijstang
L = 900 mm

6809605-00
doucheset 3S
L = 1100 mm

6806005-00*
L = 600 mm

6864205-00*
doucheset 1S

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

6809705-00
KLUDI LOGO SHOWER DUO
thermostatische shower duo
L = 1100 mm

6857705-00
KLUDI LOGO SHOWER DUO
thermostatische shower duo
L = 900 mm
6857605-00*
L = 600 mm
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6808505-00
Dual Shower System

Kiest u zelf, welke straalsoort
na een lange werkdag het
beste effect geeft. Hoe voelt
het met een brede en intensieve
regendouche?

De zachte en bruisende
waterstraal regenereert uw
spieren werkzaam en zachtjes.

Maximale prestaties vragen om
herstel: De massagestraal zorgt er
voor, dat u zich snel als herboren
voelt.
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KLUDI LOGO

Voor een
actief leven
Een perfect ingerichte badkamer met een
functionele en optisch aantrekkelijke
doucheruimte is net zo belangrijk als een
professionele sportuitrusting. Kies daarom voor
een hoogwaardige armatuur, die gemakkelijk
te bedienen is.
De hoofddouche is tot 30 cm
in hoogte verstelbaar en is
zodoende perfect aan de lengte
van de gebruiker aan te passen.

De hoofddouche is ook zijwaarts
zwenkbaar en geeft daardoor
een ideale stand van de
waterstraal.

6808505-00
KLUDI LOGO
Dual Shower System

6808305-00
KLUDI LOGO
Dual Shower System

DOUCHE

6809105-00
KLUDI LOGO
Dual Shower System

6809205-00
KLUDI LOGO
Thermostat Dual Shower System

6809305-00*
handdouche 1S

6809505-00*
handdouche 1S

*zonder afbeelding

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

179

KLUDI MEDI CARE
Professional support
De serie voor bijzondere taken: KLUDI MEDI CARE
excelleert overal, waar hygiëne en veiligheid eerste
prioriteit hebben, zoals in klinieken, verzorgingscentra
of ziekenhuizen.

De speciale greep van de
armatuur is bijzonder eenvoudig
te bedienen. Voor het openen en
sluiten is een simpele beweging
met de elleboog voldoende.

341130534
ééngreeps wandmengkraan

WASTAFEL

341150524
ééngreeps wastafelmengkraan
kliniek-hendel
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341130534
ééngreeps wastafelmengkraan
Care-hendel

341120524
ééngreeps wastafelmengkraan
Care-hendel

341130524
ééngreeps wastafelmengkraan
kliniek-hendel

KLUDI MEDI CARE

DOUCHE

349220524
ééngreeps wandmengkraan
kliniek-hendel
voorsprong 180 mm

349210524
voorsprong 250 mm

350850564
thermostatische kliniek
mengkraan
kliniek-hendel

353300538
thermostatische
douchemengkraan

349200524*
voorsprong 245 mm

6150505-00
KLUDI SIRENA CARE
veiligheidsbadgreep

6150205-00
KLUDI SIRENA CARE
veiligheidsglijstang
L = 900 mm

*zonder afbeelding

6150305-00
KLUDI SIRENA CARE
veiligheidsglijstang
L = 900 mm

- beschikbare oppervlakken: 05 chroom
De afgebeelde producten zijn een greep uit ons uitgebreide assortiment.

6150605-00
KLUDI SIRENA CARE
veiligheidsbadgreep
L = 300 mm
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KLUDI PROVITA
De beste verzorging
De serie KLUDI PROVITA voldoet aan de hoogste standaards en is onvervangbaar in
ziekenhuizen, dokterspraktijken en alle overige plaatsen, waar men geen compromissen
wenst.

Een lange, haptisch perfecte
hendel vereenvoudigt de
bediening. Zo kunnen ook
senioren en mensen met een
beperking door een simpele
handbeweging de hoeveelheid en
temperatuur van het uitstromende
water instellen.

WASTAFEL

333300500
ééngreeps wastafelmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel
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333360500
ééngreeps wastafelmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

7491005-00
kliniek hendel
voorsprong 180 mm

7493005-00
Public hendel
voorsprong 120 mm

KLUDI PROVITA

335300500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

335310500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

335320500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

335330500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

BADKUIP

335360500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

335370500
ééngreeps wandmengkraan
naar keuze voor KLINIEK- of
PUBLIC hendel

353300538
thermostatische
douchemengkraan

KLUDI LOGO NEO CARE

372840575
ééngreeps wastafelmengkraan
public-hendel 120 mm

*zonder afbeelding

372870575
ééngreeps wastafelmengkraan
kliniek-hendel 180 mm
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KLUDI ARMATUREN OVERZICHT

KLUDI Badkamer armaturen
U heeft de keuze
De vorm van de armatuur, de uitloopvorm, hoogte
de doorsnede van de body en de vorm van de
bedieningshendel – vele factoren beïnvloeden
de keuze van de badkamer armatuur.

Vergelijk maar eens alle verkrijgbare series
badkamer armaturen van KLUDI en bepaal de
oplossing, die perfect bij uw eisen en uw stijl past.

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI E2

KLUDI AMEO

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Easy
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KLUDI FUNCTIES

Alle functies
in een oogopslag
Spaarzaam waterverbruik of draaibare
uitloop? De onderstaande tabel verschaft u
een perfect overzicht van de producteigenschappen
van de KLUDI badkamer armaturen.

s-pointer

Eco

Lagedruk

Sensor

Batterij
voeding

Stroom
aansluiting

HotStop

Douche
hygiëne

Kalk snelreiniging

In hoogte
verstelbaar en
draaibaar

KLUDI ADLON
KLUDI AMBA
KLUDI E2
KLUDI BALANCE
KLUDI AMEO
KLUDI BINGO STAR
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA SL
KLUDI BOZZ
KLUDI ZENTA
KLUDI PUSH
KLUDI Pure&Style
KLUDI Pure&Solid
KLUDI Pure&Easy
KLUDI ROTEXA
KLUDI FIZZ
KLUDI COCKPIT
KLUDI A-QA
KLUDI FRESHLINE
KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE
KLUDI PROVITA
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KLEUREN EN OPPERVLAKKEN

Alle kleuren en oppervlakken
van KLUDI in een oogopslag
Ook in de badkamer zijn controversiële kleuren de trend:
De kleurvariaties en oppervlakken van de series
van KLUDI verlevendigen de ruimte, zorgen voor
afwisseling en creëren een harmonisch, stemmingsvol
totaal beeld.

KLUDI ADLON
KLUDI AMBA
KLUDI E2
KLUDI BALANCE
KLUDI AMEO
KLUDI BINGO STAR
KLUDI OBJEKTA
KLUDI BOZZ
KLUDI ZENTA SL
KLUDI ZENTA
KLUDI Pure&Style
KLUDI Pure&Solid
KLUDI Pure&Easy
KLUDI PUSH
KLUDI ROTEXA
KLUDI COCKPIT
KLUDI FIZZ
KLUDI A-QA
KLUDI FRESHLINE
KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE
KLUDI PROVITA
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chroom

verguld
23 karaat

wit

zwart/chroom

wit/chroom

05

45

43

86

91

Pictogrammen
en functie kenmerken
Wij bieden oplossingen in buitengewoon
design, die gelijkertijd zeer praktisch en
aan uw individuele eisen zijn aangepast.
U staat voor ons bij de ontwikkeling van
onze producten op de eerste plaats!

s-pointer
Waterstraal-richting verstelbaar, past zich aan
verschillende spoelbak-vormen aan, reduceert spetteren.
Eco
Functie spaart tenminste 40% water en bij warm
water ook een hoop energie.
Lagedruk
Speciale armatuur – is voor drukloze
onderbouwboilertjes geschikt.
Sensor
Armatuur aanrakingsvrij te bedienen. Vermijdt water
vlekken en vervuiling en is bijzonder hygiënisch.
Batterij uitvoering
Elektronische armatuur, die door een duurzame batterij
gevoed wordt.
Netstroom uitvoering
Elektronische armatuur met trafo voor aansluiting op
230 V. Aansluiting met veilige zwakstroom.

HotStop
Heetwater blokkering bij 38 °C.

Bescherming tegen verbranden
Thermostaat behuizing wordt niet heet.

Eco-Plus
In de middenpositie koud water.

Douche hygiëne
Snelle, eenvoudige restwater leegloop van de
handdouche. Druppelt niet na.
Kalk snelreiniging
Kalkafzetting is heel eenvoudig met een vinger te
verwijderen.
In hoogte verstelbaar en draaibaar
De glijstang is tot 30 cm in hoogte verstelbaar.
de douchearm kan traploos zijwaarts zwenken.

T +31 75 6478866
F +31 75 6478877
E info@kludi.nl

kludi.com
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