Armaturen
voor de keuken

KLUDI
Onze armaturen zorgen in uw keuken
voor comfortabel gebruik van drinkwater.

Inhoud
KLUDI INTRO
Over de onderneming
Functies
Stijlen

4
8
14

KLUDI PRODUKTEN
KLUDI E-GO

16

KLUDI ADLON

22

KLUDI TANGENTA

26

KLUDI MX

32

KLUDI L-INE

38

KLUDI L-INE S

44

KLUDI BINGO STAR

52

KLUDI TRENDO

60

KLUDI BOZZ

66

KLUDI OBJEKTA

70

KLUDI ZENTA

76

KLUDI SCOPE

84

KLUDI KOMET

88

KLUDI LOGO NEO

89

AANVULLENDE
INFORMATIE
Overzicht armaturen
Functies in één oogopslag
Oppervlakken en kleuren
Notities
Technische details

90
91
92
93
95

3

Design by KLUDI
Wij houden rekening met uw wensen en verlangens
De keuken is een middelpunt in het leven van mensen.
Hier wordt geroerd, gesneden, gewassen, gekookt,
gebakken en gespoeld. En altijd centraal: de spoelbak
met de keukenarmatuur. Het comfort van een
moderne keukenarmatuur lijkt op het eerste gezicht
vanzelfsprekend. Bijna niemand denkt erover na, hoe
een armatuur funktioneert en waarom een simpele
handbeweging al genoeg is om water in zijn mooiste en
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zuiverste vorm met de juiste hoeveelheid en de juiste
temperatuur te laten stromen. Precies dat funktionele,
ongecompliceerde comfort is het doel van onze
designers, productontwikkelaars en ingenieurs – en
alle overige mensen die bij ons voor u werken. Bij hen
allen gaat het erom KLUDI armaturen te ontwikkelen,
die intuïtieve bediening, mooie vormgeving, fijnste
oppervlakken, beste hygiëne en kwaliteit verenigen.

OVER DE ONDERNEMING

90 jaar ervaring
Hoogste kwaliteit sinds 1926
De geschiedenis van de ondernemingsgroep gaat terug
naar het jaar 1926: In het Sauerlandse Menden begint
Franz Scheffer een armaturenfabriek. Zijn missie:
de gewoontes in badkamers en keukens te moderniseren
en de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren.
Het gaat om het zinvolle gebruik van water. Vele kleine
en grote ideeën voor keukens en badkamers komen in de
loop der jaren uit deze fabriek en dragen ertoe bij, dat
het familiebedrijf snel groeit. De claim van de oprichter
is tot vandaag de dag onze inspiratie. In deze traditie
cultiveert en perfektioneert KLUDI het armaturenhandwerk met moderne grondstoffen en technologiën.
Achter dit succes staat een sterk team: KLUDI beschikt
momenteel wereldwijd over 1.000 medewerkers, die
zich dagelijks met beschikbaarheid en kwaliteit van de
producten bezighouden. De afstand ten opzichte van
klanten, een internationale werkomgeving en permanente
uitwisseling van ervaringen maken het mogelijk snel op
nieuwe trends en marktverwachtingen te reageren.
Tot de centrale waarden van de onderneming KLUDI
behoren ook duurzaamheid en de bescherming van
het milieu: De armaturen van KLUDI zijn daarom
spaarzaam in de omgang met water en energie en
worden uit milieuvriendelijke grondstoffen gefabriceerd.

Design uit een goed huis:
Het designbureau MICHAEL STEIN
DESIGN ontwerpt de armaturen
van KLUDI.

Armaturenkernen uit kwartszand
vormen de basis voor de
fabrikanten van alle armaturen.
Het zand wordt in de matrijs
gespoten en daarin met een druk
van acht bar en een temperatuur
van 320° C verder verwerkt.

Hun huidstrelende oppervlak en hun
glans danken de armaturen aan de
edele chroomlaag, waarmee hun
messing behuizing bedekt is.

De fabricage van ieder model
wordt met nauwkeurige kwaliteitstesten begeleid.
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325740575
ééngreeps keukenmengkraan
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OVER DE ONDERNEMING

KLUDI – het merk staat
voor innovatie
Een internationale vakjury kende het merk KLUDI voor
beste prestatie op het gebied kwaliteit, functionaliteit,
ergonomie, design en ecologie de Plus X Award toe.
“The Most Innovative Brand” benadrukt de klasse en
positie van het merk KLUDI – een onderscheiding,
die tot nu toe slechts enkele ondernemingen in de
huistechniekbranche verkregen.
Armaturen van KLUDI worden
bij internationale designprijzen altijd weer onderscheiden
en door hun hoge functionaliteit
door expert jury's aanbevolen.

Functionaliteit en ergonomie hebben bij KLUDI hoogste prioriteit.

KLUDI staat voor de meest
actuele trends qua keuken
design.
Plus X Award

Best Design Brand

Interior Innovation Award

De Plus X Award is de wereld
grootste innovatieprijs voor
technologie, sport en lifestyle.
De onderscheiding prijst
innovatieve technologieën,
buitengewoon design en
intelligente bedieningconcepten, die de wensen
van de gebruiker in bijzondere
mate vervullen.

De onderscheiding Best Design
Brand 2016/2017 danken wij
aan ons consequente designmanagement en onze omvangrijke
innovatiekracht

De Interior Innovation Award
geldt als één van de meest
gerenommeerde designprijzen uit
de interieurbranche wereldwijd.
Er worden uitsluitend producten
voorgedragen, die zich door
bijzonder geraffineerd en
functioneel design onderscheiden.
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Volumestraal of douchestraal?
Kleine knop – groot effect
Een sterke en intensieve waterstraal vult vazen
snel en is ideaal om pannen te spoelen. Om tere
slablaadjes te wassen is overigens een douchestraal
beter. Daarom hebben veel van onze armaturen een
omstelknop, zodat tussen de straalsoorten gewisseld
kan worden.

40 cm
De slang kan tot een lengte van
40 cm uitgetrokken worden.

Voordelen van de omstelknop voor douche/volumestraal:
•
•
•
•
•

Altijd de juiste waterstraal voor iedere klus.
Afspoelen van servies en wassen van fruit met de
douchestraal.
Omstelknop op de uitloop ergonomisch bedienbaar.
Uitloopslang uit hoogwaardig fasermateriaal voor
hoge slijtvastheid en nagenoeg geluidsarme werking.
De slang kan tot 40 cm uitgetrokken worden.

Deze functie is aanwezig bij onderstaande series:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Een praktische oplossing:
De s-pointer maakt de verstelling
van de waterstraalrichting
mogelijk. Een lichte beweging van
de vinger is voldoende, om de
waterstraal aan de vorm van
de spoelbak aan te passen.

Deze functie is verkrijgbaar bij
onderstaande serie:
KLUDI TANGENTA

FUNCTIES

Een draaibare uitloop
vergroot de werkruimte

Meer bewegingsruimte
dankzij uittrekbare uitloop

Te weinig plaats rond de spoelbak? Kies een armatuur,
die aan de relevante werkzaamheden in de keuken
aangepast kan worden. Een armatuur met een 360°
draaibare uitloop bewijst zich niet alleen optimaal bij
gebruikelijke keukenopstellingen, maar ook bij keukeneilanden.

Flexibiliteit is alles – ook bij de keukenarmatuur.
Een uittrekbare uitloop vergroot de radius van de
armatuur, vergemakkelijkt het reinigen van de spoelbak
en het vullen van serviesgoed, dat niet in de spoelbak of
niet onder de uitloop past.

70 cm
Reikwijdte van de uitloop
te vergroten tot 70 cm.

Voordelen van een draaibare uitloop:

Voordelen van een uittrekbare uitloop:

•

•

•
•
•

Simpel draaien van de uitloop, al naar gelang behoefte
en werkzaamheden.
Meer ruimte rondom de spoelbak.
Een praktische oplossing bij keukeneilanden en voor
dubbele spoelbakken.
Mogelijkheid om serviesgoed te vullen, die naast de
spoelbak staan.

De draaibare uitloop is een standaardfunctie bij alle
keukenarmaturenseries van KLUDI.

•
•
•
•

Waterstraal kan ook buiten de spoelbak gepositioneerd
worden.
Simpel vullen en afspoelen van groot serviesgoed.
Precies richten van de waterstraal.
Verlenging van de uitloop tot maximaal 70 cm.
Dankzij de ergonomische vorm ligt de uitloop goed in
de hand.

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,
KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE
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Elektronische armaturen –
intelligente hulp in de keuken
De moderne keukenarmatuur KLUDI E-GO met
intelligent infrarood-system is de perfekte oplossing
om bijvoorbeeld servies te spoelen zonder de keukenarmatuur aan te raken. Zo kan de armatuur zelfs dan
gebruikt worden als op dat moment beide handen bezet
zijn. De intelligente bewegingssensor functioneert met
twee infraroodvelden in een 3-fase-automatiek.

Voordelen van de elektronische-armaturen van KLUDI:
•
•
•

Aanrakingsvrij gebruik van water: bij smerige handen
of als op dat momentgeen hand vrij is.
Manuele bediening altijd mogelijk.
Optimering van watertemperatuur en -hoeveelheid.

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI E-GO
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1. Fase: Handbeweging binnen het activeringsbereik 1-5
cm voor de infraroodsensor opent de waterstroom.
2. Fase: Herkent de armatuur bewegingen binnen het
werkbereik 20 cm voor de armatuur, dan stroomt het
water verder door.
3. Fase: Registreert de sensor geen beweging meer,
dan wordt de waterstroom automatisch uitgeschakeld.

Dankzij zijdelings gepositioneerde
menghendel kan de armatuur
ook gemakkelijk met de hand
bediend worden.

FUNCTIES

Armaturen met KLUDI Bajonet-sluiting
geven vrije toegang naar het venster
Een spoelbak onder het keukenraam betekent optimaal daglicht en levenskwaliteit.
Armaturen met een bajonet-sluiting voor montage onder een naar binnen draaiend raam
kunnen binnen het draaibereik van het raam geïnstalleerd worden. Een handbeweging
is voldoende om het openen van het raam mogelijk te maken: Gewoon de armatuur uit
de sokkel omhoog bewegen en neerleggen – klaar. Deze praktische bajonet-sluiting is
overigens uitgevonden door de slimme ontwikkelaars van KLUDI.

Een praktische en onopvallende
oplossing: een bajonet-sluiting
op de armaturensokkel.

3 cm
De minimale afstand tussen het werkblad en
het draaiend raamdeel bedraagt 3 cm.

Voordelen van de bajonet-sluiting van KLUDI:
•

•
•

Grote ontwerp mogelijkheden bij de positionering van
spoelbakken en keukenkastjes in de omgeving van het
raam.
Moeiteloos met een handbeweging de armatuur uit de
sokkel omhoog bewegen.
Voor maximale duurzaamheid zijn de uittrekbare
slangen met gevlochten rvs draad versterkt.

De minimale afstand tussen het
werkblad en het draaiend raamdeel bedraagt 3 cm.

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI SCOPE, KLUDI L-INE
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Een functionele en veilige
Multi-aansluiting in de keuken
Wanneer de wasmachine of vaatwasmachine in de keuken
aangesloten moeten worden, zijn clevere oplossingen
nodig – zoals de multi-aansluiting. Door een klein bedienings-knopje op het kraanhuis is de watertoevoer naar
deze apparaten veilig en comfortabel te bedienen.

Voordelen van de multi-aansluiting:
•

•

Mogelijkheid de watertoevoer naar de wasmachine
of vaatwasmachine simpel te sluiten, ideaal voor
zorgeloze vakanties of weekendtrips.
Zichtbaar comfortabel: aansluiting onder het
werkblad is niet meer nodig.

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE
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Een aansluiting onder de spoelbak is niet meer nodig.
Geen aansluitingen meer onder de spoelbak:
De multi-aansluiting is een comfortabele veiligheidsvoorziening als de was- of vaatwasmachinewatertoevoer in de keuken afgesloten moet worden.

Eenvoudig aan de knop draaien is voldoende om de watertoevoer
naar de wasmachine of vaatwasmachine te openen of veilig te sluiten.

FUNCTIES

Eenvoudige montage
dankzij snelkoppeling

Armaturen voor lage
druk boilers

De montage en demontage van armaturen was nog nooit
zo eenvoudig. Kies gewoon voor een model met snelkoppeling. Daarbij klikt het eindstuk van de slang van de
uittrekbare uitloop of de uittrekbare vaatdouche met een
simpele klik in de passende adapter op het kraanhuis.

Kleine boilers worden veelvuldig onder de spoelbak
toegepast, als de centrale warmwatervoorziening op
grotere afstand van de keuken verwijderd is. Lage druk
boilers moeten met een speciale lage druk armatuur
aangesloten worden, zoals bij KLUDI in meerdere armaturenseries verkrijgbaar (in NL nauwelijks toegepast).

Voordelen van de snelkoppeling:

Voordelen van de armaturen voor lage druk boilers:

•

•
•

•

Bijzonder snelle en eenvoudige montage van de
armatuur zonder gereedschap.
Dichte en veilige aansluiting.

•

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR

Weinig voorloopverliezen, snel warm en heet water.
Spaarzamere omgang met water en energie drukt
de kosten.
KLUDI lage druk armaturen zijn compatibel met de
meeste lage druk boilers.

Deze functie is verkrijgbaar bij onderstaande series:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO
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De keuken is het middelpunt van het huis
En altijd centraal: de spoelbak met de keukenarmatuur
Wie een huis bouwt of een woning koopt, heeft er doorgaans een exacte voorstelling van, hoe de keuken er
later uit moet zien: Welke kleur en welke stijl prevaleren,
waar gezellig met de familie gegeten en gebabbeld wordt,
waar de gezamenlijke maaltijden voorbereid en genoten
worden.

Daarom is het van groot belang, dat de functionele
indeling, de ergonomie en het keukendesign perfect
bij de levensstijl van de bewoners past. Comfort in de
keuken is het gevolg van een geslaagde keuze uit
uitvoering, indeling, uitrusting – en de armatuur.

KLASSIEKE STIJL

RUSTIKALE STIJL

•
•

•
•

•

Elegante en universele vormgeving.
Tijdloze ambiance, gedomineerd door gedekte kleuren
en descente patronen.
Combinaties van natuurlijke materialen: hout, steen,
keramiek.

Aanbevolen series:
KLUDI ADLON, KLUDI E-GO, KLUDI L-INE,
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

14

•

Warme, sfeervolle interieur inrichting.
Herinnert aan idyllische landhuizen en zomer
residenties op het land.
Onontbeerlijke interieur elementen: open haard,
riante keukens, grote schouw, vintage meubelen
messing- en keramisch serviesgoed, vele accessoires.

Aanbevolen series:
KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE,
KLUDI MX, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI TERCIO

STIJLEN

Mocht u willen zien,
of het gekozen
armatuur-model
bij uw keuken past?
Dan kunt u onze
CAD-database
gebruiken en de
betreffende armatuur
in uw project invoegen.

Keuze van de keukenarmatuur?
Gemakkelijker dan u denkt!
De stijl en het buitengewone karakter van een keuken
worden bepaald door de juiste inrichting. Kleuren,
structuren en glans van de oppervlakken volgen
harmonie- of contrastprincipes. KLUDI geeft tips
voor de keuze van bijpassende armaturen, zodat
deze de atmosfeer van de betreffende ruimte
optimaal onderstrepen.

MODERNE STIJL

PURISTISCHE STIJL

•
•

•
•
•

•

Minimalistische ruimte, strak design.
Eenvoudige en bescheiden ambiance, gedomineerd
door geometrische vormen, intensieve en contrastrijke
kleuren, alsmede gladde, hoogglans oppervlakken.
Tot een minimum gereduceerde inrichting met focus
op functionaliteit.

Aanbevolen series:
KLUDI ADLON, KLUDI E-GO, KLUDI L-INE,
KLUDI L-INE S, KLUDI TANGENTA, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE

•

Puristisch, gereduceerd design.
Grote ruimtes hoge plafonds.
Geïnspireerd door de atmosfeer van post- industriële
kenmerken.
Past bij individuele samenstelling van patronen,
meubels en materialen.

Aanbevolen series:
KLUDI E-GO, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,
KLUDI TANGENTA, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE
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422050575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI E-GO

KLUDI E-GO
Altijd voor het voetlicht
Een armatuur voor liefhebbers van high design en
hightech: KLUDI E-GO
is een ideale oplossing
voor allen, die gewaagde
esthetische oplossingen
en gelijkertijd comfort
en gemak op prijs stellen.
De elektronische armatuur

is een geniaal accessoire
voor moderne, minimalistische lofts en flats,
de futuristische vorm volgt
daarbij volledig de functie.
Ongeacht of deze aanrakingsvrij of met de hand
bediend wordt: Hij staat
altijd voor het voetlicht.

Waar heeft u zin in?
Mediterrane keuken of
aziatische lekkernijen? Als
u er van houdt in uw keuken
te experimenteren, dan
hoeft u ook geen angst voor
design experimenten te hebben.

De flexibele en elastische uitloop
is uittrekbaar en kan zelfs tot
360° gedraaid worden.

U kunt kiezen tussen
aanrakingsvrije of manuele
bediening.

oppervlak: 05 chroom
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422050575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI E-GO

Trek in
goed design
Keukens worden voor
mensen gemaakt –
voor samen koken,
eten en genieten van het
leven. Een goed ontworpen
keukenruimte past
bij de levensstijl van de
bewoners en bij hun
passie.

Dankzij de hoge uitloop
kunnen grote serviesdelen er
simpel onder afgespoeld en
de ingrediënten voor smaakvolle
maaltijden gewassen worden.

De witte, flexibele en
uitneembare slanguitloop
vergroot de reikwijdte van
de waterstraal overduidelijk.

19

KLUDI E-GO
Ingrediënt voor de designkeuken
De KLUDI E-GO armatuur is gemaakt voor liefhebbers
van consequent gereduceerde vormgeving – voor
diegenen, die weten dat kleine details een grote
uitwerking hebben. In moderne, minimalistische ruimtes
met decente kleurstelling dienen details zorgvuldig

422050575
ééngreeps keukenmengkraan

gekozen te worden. Opvallende details met excentrieke
vormgeving, die contrasteren met een minimalistische
achtergrond kunnen op die wijze beeldbepalend voor de
inrichting zijn.

422050575
ééngreeps keukenmengkraan

422050575
ééngreeps keukenmengkraan
met sensortechniek
met stroomstekker

422150575
ééngreeps keukenmengkraan
met sensortechniek
met batterij

H1 472 H2 250 A 236 Ø 1 34 Ø2 54

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54
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oppervlak: 05 chroom

Meer informatie over de werking van de
elektronische armaturen vindt u op pagina 10.

KLUDI E-GO

Maximaal comfort voor
minimalistische ruimtes
Een handbeweging is voldoende om de waterstraal te
activeren. De elektronische bewegingssensor maakt
aanrakingsvrije bediening mogelijk. KLUDI E-GO is
de enige armatuur, waarbij u de keuze heeft tussen
aanrakingsvrije en manuele bediening.

De sensor reageert op de
kleinste bewegingen binnen
het detectiebereik.
De aanrakingsloze bediening
zorgt ervoor, dat de armatuur
altijd stralend schoon blijft.

422000575
ééngreeps keukenmengkraan

422000575
ééngreeps keukenmengkraan
met sensortechniek
met stroomstekker

422100575
ééngreeps keukenmengkraan
met sensortechniek
met batterij

H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54

H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
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516060520
keukenmengkraan
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KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
De goede oude tijden
Mensen, die traditionele
oplossingen waarderen en
zich een warme, huiselijke
ambiance verschaffen
willen, verkiezen
landhuis-design en
idyllische, oorspronkelijke
vormen voor huisraad
in pastelkleuren met
opulente vormen,

porselein servies en –
uiteraard –armaturen
in klassiek design.
Traditionele kruisgrepen,
inzetjes van echt porselein en de geslepen
zeskant-facet maken
KLUDI ADLON de perfecte
compagnon in sfeervolle
keukens.

Een synergie van decoratieve
versieringen en unieke
vormen – een voorstel voor
diegenen, die elegante details
en edele materialen weten te
waarderen.

Speciale aandacht trekt vooral
de luxueus bewerkte uitloop.

Klassieke kruisgrepen en inzetjes
uit porselein onderstrepen de
nostalgische flair.

oppervlak: 05 chroom
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516060520
keukenmengkraan

Wonen in
witte mix
De witte chic is een
aanhoudende trend in
de wereld van het wonen
en inrichten – vaak
gecombineerd met
lichte houttinten. Het
frisse beeld van deze
Landhuiskeuken ademt
een mix van strakke
moderniteit en
nostalgische flair.

Beige- en crèmetinten zorgen voor
behaaglijkheid. Let bij het inrichten
van uw keuken ook op de werking
van individuele kleuren.
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KLUDI ADLON

516060520
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
H1 245, H2 180, A 250,
Ø1 28, Ø2 52

516000520
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
voor lagedruk boilers
H1 245, H2 180, A 250,
Ø1 28, Ø2 52

De hoge draaibare uitloop (360°)
zorgt voor veel plaats bij de
spoelbak en voorkomt gespetter
van water.
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44904F875
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI TANGENTA

KLUDI TANGENTA
Het hart van het huis
Het middelpunt in huis
is niet meer de
woonkamer, maar de
keuken! Die is het ware
hart van het huis. Hier
worden lange gesprekken
aan de keukentafel gevoerd, huiswerk gemaakt,
wordt samen gekookt
of tijdens het koken
naar muziek geluisterd.
Een keuken, waarin “altijd
wat te doen is” heeft een

betrouwbare en degelijke
armatuur nodig, het liefst
uit edelstaal met een
buitengewoon fijn
geborsteld oppervlak.
Met een armatuur uit
de KLUDI TANGENTA
serie zult u uw liefde
voor puristische en
tevens hoogwaardige
keukeninrichting uit
edelstaal ontdekken.

In een opgeruimde
keuken ambiance geeft het
koken met de familie nog meer
plezier.

Een perfecte eenheid: de
armaturen behuizing, die uit een
stuk massief edelstaal is gefabriceerd en de slanke uitloop van de
KLUDI TANGENTA.

De filigrane en tevens stabiele
hendel is karakteristiek
voor de KLUDI TANGENTA.

oppervlak: F8 edelstaal geborsteld
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44941F875
ééngreeps keukenmengkraan

28

KLUDI TANGENTA

Koken met
de familie
De armatuur uit geborsteld edelstaal is robuust,
reinigingsvriendelijk en hygiënisch. KLUDI TANGENTA
past perfect in keukens, waarin traditionele en moderne
inrichting met elkaar worden gecombineerd en waarin
oppervlakken uit staal tot de belangrijkste inrichtingselementen behoren.

Met de KLUDI s-pointer kan
de richting van de waterstraal
aan de vorm van de betreffende
spoelbak aangepast worden.

44904F875
ééngreeps keukenmengkraan

44904F875
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

44991F875
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (110°),
uittrekbare uitloop

44941F875
ééngreeps keukenmengkraan
uittrekbare vaatdouche met
omstelling sproeien/straal (110°)

H1 236, H2 181, A 213, Ø1 34, Ø2 52

H1 236, H2 178, A 206, Ø1 34, Ø2 52

H1 236, H2 172, A 213, Ø1 34, Ø2 52

oppervlak: F8 edelstaal geborsteld
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KLUDI TANGENTA

Een draaibare uittrekbare uitloop
vergroot het werkbereik. Zo kunnen
bijvoorbeeld de ingrediënten voor
een gezonde maaltijd snel afgespoeld worden.

Met een druk op de knop is de
vorm van de waterstraal aan te
passen..

Volume- of douchestraal?
U kunt de vorm van de waterstraal
individueel aanpassen.
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399040562
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI MX

KLUDI MX
Optimaal afgestemd
Zowel in rustikale
landhuiskeukens alswel in
moderne loftkeukens:
KLUDI MX is de ideale
oplossing voor praktisch
denkende mensen.
Is betrouwbaar in het
dagelijks gebruik, in

vele kleurvarianten en
met veel extra functies
verkrijgbaar. Daarbij altijd
slank en elegant.
Met KLUDI MX wordt de
inrichting van uw keuken
een waar genoegen.
Een moderne keuken zou
comfortabel en functioneel zijn,
net zoals de daarbij passende
armatuur.

Ieder detail telt: zoals
bijvoorbeeld een mooie,
volmaakt gevormde uitloop.

Gemakkelijk in te stellen: waterhoeveelheid en watertemperatuur
kunnen dankzij de keramische
cartouche in de armaturenbehuizing exact ingesteld worden.

oppervlak: 05 chroom, 82 mokka/chroom, 92 wit/chroom
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399060562
multi bajonet ééngreeps keukenmengkraan
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399070562
multi bajonet ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI MX

Prettig
voor de ogen
Speel bij de inrichting
van uw keuken met
kleuren. Combineer
bijvoorbeeld warm beige
met zachte grijstinten –
deze compositie wordt
door een verchroomd
armaturen oppervlak nog
beter geaccentueerd.

Welke waterstraal past beter?
Volume- of douchestraal
zijn beschikbaar.

KLUDI MX is verkrijgbaar met
multi-aansluiting – het sluiten van
de watertoevoer naar de vaatwasmachine geschiedt op de
armaturenbehuizing.
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399419262
ééngreeps keukenmengkraan

Wit is
de trend
De nummer een onder
de inrichtingtrends
van de laatste jaren:
een in wit uitgevoerde
keuken. Bij witte keukens
met een houten werkblad
is een armatuur met een
wit oppervlak ideaal.

De softe douchestraal is ideaal
voor het wassen van fruit en
groenten.

Een keramische cartouche
in de armaturenbehuizing
regelt de waterhoeveelheid en
watertemperatuur exact.
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KLUDI MX

Praktische oplossingen
voor uw keuken
Welke armatuur kan uw wensen het beste
vervullen? Welke functies kunnen nuttig zijn?
Bij KLUDI MX heeft u de keuze uit veel modellen in
verschillende kleurvarianten en met verschillende
functies.

Dankzij de bajonet-sluiting
kan de armatuur voor een
venster gemonteerd worden:
voor het reinigen/openen van
het venster gewoon uittrekken
en neerleggen.

39904..62
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

399050562
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop(360°)
voor lagedruk boilers

39906..62
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine

399070562
multi bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/vaatwasmachine
voor lagedruk boilers

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39941..62
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (110°)
uittrekbare vaatdouche met
omstelling sproeien/straal

399420562
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (110°)
uittrekbare vaatdouche met
omstelling sproeien/straal
voor lagedruk boilers

39945..62
multi bajonet
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (110°)
uittrekbare vaatdouche
met omstelling sproeien/straal
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine

399340562
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)

H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

oppervlak: 05 chroom, 82 mokka/chroom, 92 wit/chroom
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428140577
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI L-INE

KLUDI L-INE
Een volmaakt gevormde lijn
Een strakke en zeer
elegante armatuur.
De hoogte van de
uitloop en het L-vormige
design geven een stijlvol
inrichtingsdetail aan de
KLUDI L-INE. Bijzondere
aandacht verdient de
laminaire straal:
De straal is bijzonder soft
en zorgt ervoor, dat het
water niet spettert als het

de spoelbak bereikt.
Ook de functionaliteit
van de KLUDI L-INE
is indrukwekkend.
De uittrekbare
telescoopuitloop en de
ergonomische hendel zijn
eenvoudig te bedienen –
ideaal voor keukeneilanden
en grote dubbelespoelbakken.

Dankzij de hoge uitloop
zijn ook grote serviesdelen
probleemloos te vullen.

De telescoopuitloop is traploos
en tot 70 mm uittrekbaar en vast
te zetten en vergemakkelijkt daardoor het afspoelen van servies.

Met de zijdelingse hendel kan de
watertemperatuur en de straalsterkte probleemloos ingesteld
worden.

oppervlak: 05 chroom
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428210577
ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI L-INE

Functie en
esthetica
Kookt u graag?
Ongeacht, of u
graag experimenteert
of volgens receptuur kookt:
Kies voor uw keuken bij
voorkeur alleen functionele
en esthetische oplossingen.

De telescoopuitloop vergroot het
werkbereik van de armatuur.

Tot maar liefst 70 cm meer
reikwijdte door de uittrekbare
uitloop.

41

De schoonheid
van rechte lijnen
KLUDI L-INE verbindt functionaliteit met esthetica en
straalt in de keuken tijdloosheid en ongedwongen
elegance uit. Deze discrete en comfortabele armatuur
wordt snel tot een belangrijk detail, dat het karakter
van uw keuken benadrukken kan.

428140577
ééngreeps keukenmengkraan

428210577
ééngreeps keukenmengkraan

428170577
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)

428210577
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (220°),
uittrekbare uitloop

428190577*
voor lagedruk boilers

428160577
multi bajonet
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmaschine

H1 300, H2 275, A 210,
Ø1 32, Ø2 48

H1 300, H2 275, A 210,
Ø1 34, Ø2 48

H1 305, H2 280, A 210,
Ø1 35, Ø2 48

H1 305, H2 270, A 245-315,
Ø1 34, Ø2 48
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*zonder afbeelding

oppervlak: 05 chroom

428140577
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

KLUDI L-INE

De varianten voldoen
aan iedere smaak
Zowel klassieke ééngats- of stijlvolle tweegats-armatuur:
De fijne belijning en het gereduceerde design van KLUDI
L-INE past goed in de moderne, puristische keuken.
De edele oppervlakken en de decente vormgeving
harmoniëren met vele kleuren en materialen.

428540577
ééngreeps keukenmengkraan

428530577
ééngreeps keukenmengkraan

428540577
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
2-gatsmontage

428530577
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
2-gtatsmontage

H1 321, H2 280, A 210,
Ø1 34, Ø2 48

H1 328, H2 185, A 215,
Ø1 34, Ø2 48
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408030575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI L-INE S

KLUDI L-INE S
Moderne klassieker
Men neemt een oude bakstenen wand, verft deze wit
en combineert de hoge
ruimte met een minimalistische inbouwkeuken.
Ideaal in een dergelijke
setting is een armatuur,
die aandacht trekt, zonder
op de voorgrond te treden.
KLUDI L-INE S is een

moderne klassieker, een
armatuur, die zich in iedere
keuken-omgeving handhaaft qua vorm en
functie – en wat de
esthetiek betreft sowieso.
Een armaturenoplossing,
waarmee men gewoon
niets verkeerd kan doen.

Een mooie keuken wekt positieve
emoties op en is een geliefd
trefpunt.

De uittrekbare en draaibare
uitloop van de KLUDI L-INE S
vergemakkelijkt vele klusjes in de
keuken.

Gemakkelijk te hanteren
greep: de brede, zijdelingse
bedieningshendel.

oppervlak: 05 chroom, 93 chroom/mat wit, 87 chroom/mat zwart
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408030575
ééngreeps keukenmengkraan

46

408510575
ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI L-INE S

Functionaliteit
in de juiste vorm
Duidelijke lijnen en
verrassende functies:
De uittrekbare uitloop, die
in de slanke vorm gevat is,
onderstreept het
puristische karakter van
deze armatuur.
408030575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

408510575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°),
uittrekbare uitloop
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Lekker gebak in een
mooie keuken is een
verleiding, die niemand
kan weerstaan!
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408519375
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI L-INE S

Skandinavië
laat u groeten
De witte, met chroom gecombineerde versie van de
KLUDI L-INE S armatuur werd voor lichte en gezellige
keukens ontwikkeld. Deze harmonieert goed met houtsoorten en strakke belijning. Dit keukentype brengt
Skandinavische gemoedelijkheid in huis – KLUDI
L-INE S voelt zich hier bijzonder goed thuis.

Verborgen functionaliteit:
De verchroomde uitloop is
als uittrekbare slang-douche
te gebruiken en maakt de
keukenarmatuur flexibel in gebruik.

408519375
ééngreeps keukenmengkraan

408519375
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (360°),
uittrekbare uitloop
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

oppervlak: 93 chroom/mat wit
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408518775
ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI L-INE S

Kleuraccent
in zwart
Mag het een beetje donkerder
zijn? KLUDI L-INE S brengt
een kleuraccent op iedere
spoelbak en op ieder werkblad.
De tijdloze zwart- chroomoptiek past goed in keukens
met gereduceerde tinten
en bij natuurlijke echte
materialen.

408518775
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (360°),
uittrekbare uitloop
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

De draaibare uittrekbare uitloop
is een clevere oplossing, waarvan
men de voordelen tijdens het
koken snel weet te waarderen.

De zijdelingse bedieningshendel
ligt ergonomisch en ideaal in de
hand en vergemakkelijkt vele
werkzaamheden.
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428030578
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
Kan klassiek, kan stijlvol
KLUDI BINGO STAR kan
klassiek of stijlvol –
de armatuur is verkrijgbaar
met traditionele buisuitloop of met de functionele
dubbele booguitloop.
Tijdloos of vooruitstrevend
– het is als in een uitstekende keuken, de eerlijke
ingrediënten steeds

opnieuw met een highlight
van kruiden gecombineerd.
Terwijl de variant met de
buisuitloop integreert,
trekt de dubbele booguitloop van de KLUDI BINGO
STAR de volle aandacht
en wordt zo een creatief
detail in uw keuken.

Aan het werk! Bereid uw favoriete
maaltijd en verras daarmee uw
naasten.

Volumestraal of douchestraal:
De omstelknop is discreet in de
uitloop geïntegreerd.

Met de douche functie spoelt
u de vaat snel af en spaart
daarbij gelijktijdig water.

oppervlak: 05 chroom, 96 edelstaalfinish
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428590578
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI BINGO STAR

428590578
ééngreeps keukenmegkraan
draaibare (360°),
uittrekbare uitloop
H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,
Ø2 48

De witte slanguitloop wordt
door de onderste starre bocht
geleid, maar is uitneembaar
en flexibel te gebruiken.

De stabiele, zijdelingse
bedieningshendel zorgt
voor een comfortabele bediening.
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428030578
ééngreeps keukenmengkraan

Duidelijke
keuze
Wij houden van lichte,
ruime en met zonlicht
overgoten ruimtes,
met name in combinatie
met wit, hout, glas en
staal.

De laminaarstraal voorkomt het
spetteren van water.

Rank en slank: de uitloop
heeft een doorsnede van
slechts 24 mm.
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KLUDI BINGO STAR

Functionaliteit zonder
compromissen
Kies voor maximale functionaliteit, gemak
en het hoogste comfort! KLUDI BINGO STAR is
een oplossing, die voor veelzijdige en universele
keukenoplossingen werd ontwikkeld. Deze is
tevens met de zachte laminaarstraal uitgerust.

De zicht- en smaakzenuw
wordt door mooie, krachtige
kleuren geprikkeld.

Draai-kiepraam oplossing: Een
handgreep is genoeg, om de
armatuur uit de sokkel te lichten.
De functie is in de sokkel van de
KLUDI BINGO STAR geïntegreerd.

42803..78
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

42851..78
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (230°),
uittrekbare uitloop

42809..78*
voor lagedruk boilers

42836..78
multi bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmaschine

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,
Ø2 48

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,
Ø2 48

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,
Ø2 48

Na de ontgrendeling kan de
armatuur neergelegd worden.
Zo kan een venster probleemloos
geopend worden.

428520578
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (230°)
uittrekbare vaatdouche met
omstelling sproeien/straal

42857..78
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)

H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,
Ø2 48

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,
Ø2 48

oppervlak: 05 chroom, 96 edelastaalfinish

428550578
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (220°),
uittrekbare uitloop

H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,
Ø2 48

*zonder afbeelding
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42 852 05 78
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI BINGO STAR

Moderne designerbars en cafés
hebben functionele oplossingen
en esthetische details nodig. Zoals
bijvoorbeeld de KLUDI BINGO
STAR. Deze slaat in cafés net zo'n
goed figuur als thuis tussen de
eigen 4 wanden.

De kleine, uittrekbare uitloop
zal door elke barista op prijs
gesteld worden.

De omstelknop voor
de waterstraalsoort is een
onmisbaar element bij
functionele keukenarmaturen.
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335740575
ééngreeps keukenmengkraan

60

KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO
Tijdloze klassieker
Een klassieke keuken
wordt gekenmerkt door
tijdloze accessoires en
materialen, modern en
nuchter. Maar is een
combinatie van
klassiek en modern
eigenlijk wel mogelijk?
Zeker wel! In een keuken,
waarin zowel klassiek
design als ook moderne
elementen met elkaar

gecombineerd worden, zou
de focus op maximale
functionaliteit en bewezen
oplossingen moeten liggen,
zoals bij KLUDI TRENDO.
Met het klassieke design
en de moderne details is
deze armatuur naadloos
te integreren in smaakvol
ingerichte keukens –
tussen eenvoudige
meubelen en gedekte
kleuren.

In de keuken telt kwaliteit:
Zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten en aromatische
kruiden verschaffen uw maaltijden
een uniek en geprononceerd
karakter.

De bedieningsvriendelijke en
comfortabele multi-aansluiting
sluit de watertoevoer naar de
vaatwas- of wasmachine.

Een handbeweging is voldoende,
om de afsluiter te openen of te
sluiten.

oppervlak: 05 chroom, 96 edelstaalfinish
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Uw ruimte, uw regels,
uw smaak
Een serie – vele mogelijkheden! KLUDI TRENDO biedt
vele modellen – met oppervlakken uit chroom en
edelstaal. Ze kunnen op keuken eilanden of voor vensters
gemonteerd worden (dankzij de bajonet-sluiting), de
uitloop is uittrekbaar en de waterstraal kan naar
douchestraal omgeschakeld worden.

335740575
ééngreeps keukenmengkraan

335740575
ééngreeps keukenmengkraan

33574..75
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

33575..75
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
voor lagedruk boilers

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
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33576..75
multi bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine
33577..62*
voor lagedruk boilers
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

335790575
multi bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
*zonder afbeelding

KLUDI TRENDO

Comfort wordt tot standaard –
en uw dagelijkse begeleider
In de keuken zijn details en onopvallende oplossingen
belangrijk, waarmee alledaagse bezigheden gewoon
leuk worden. Een bedieningsvriendelijke armatuur met
een uittrekbare uitloop zorgt er voor, dat comfort in de
keuken tot standaard wordt.
Dankzij de uittrekbare uitloop
kunt u ook probleemloos emmers
vullen, die naast de spoelbak staan.

335810575
ééngreeps keukenmengkraan

Het omschakelen tussen volumeen douchestraal heeft zich bij
het spoelen van sla en groenten
erg goed bewezen..

33578 .. 75
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)

33581..75
ééngreeps keukenmengkraan
uittrekbare vaatdouche
met omstelling straal/sproeien
draaibare uitloop (110°)

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,
Ø2 52

H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34,
Ø2 52

oppervlak: 05 chroom, 96 edelstaalfinish
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Vervul uw
dromen
De eerste stap
naar uw nieuwe
droomkeuken is een
goed planningsproces.
Zinvol ingerichte
vertrekken creëren
een rustige en
ontspannen
atmosfeer.

Tijdens het planningsproces
loont het experts om raad te
vragen en moderne planningstools toe te passen.

Een lekker kopje koffie zorgt voor
interessante ideeën en creatieve
oplossingen.
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428030576
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
De essentie van moderniteit
Een minimalistische
keuken bekoort door
gereduceerd kleurgebruik,
door industriële en puristische oppervlakken,
decoraties en details.
Daarbij zijn overeenkomstige oplossingen
nodig, die behoedzaam en
zorgvuldig gekozen zijn.

De KLUDI BOZZ past
hierin perfect, omdat deze
zowel eenvoudige als ook
geraffineerde inrichtingen
optimaal tot uitdrukking
brengt. De smalle, hoge
en puristisch gevormde
uitloop accentueert het
eenvoudige en goed
doordachte design nog
eens extra.

Tijd voor zoete momenten:
Als u zich een kopje koffie
gunt, dan in ieder geval
samen met een stukje van
uw lievelingstaart.

Filigraan, maar functioneel!
De fiber slang laat zich erg
geruisarm uittrekken.

Met de slanke hendelgreep is de
armatuur comfortabel te bedienen.

oppervlak: 05 chroom
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De essentie van goede smaak
is de kunst van het combineren
Interessante combinaties van patronen en
oppervlakstrukturen bewijzen zich erg goed in
moderne interieurs. Hout harmonieert uitstekend
met steen, glas en staal en met donkere kleuren
op de wand worden lichte inrichtingselementen
bijzonder goed geaccentueerd. Een passende
armatur geeft de ruimte nog meer glans.
Koffiebonen uit Columbia
of misschien een verfrissend
slokje uit centraal Afrika?
De geur van vers gemalen
koffie verspreidt zich door het
hele huis.

KLUDI BOZZ past perfect bij de minimalistische keuken.
428510576
ééngreeps keukenmengkraan
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428510576
ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI BOZZ

428030576
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,
Ø2 48

428510576
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (230°),
uittrekbare uitloop
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,
Ø2 48

De uittrekbare uitloop
vergemakkelijkt dagelijkse
keukenklusjes.
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325740575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA
Zacht en veelzijdig
De finesse van de belijning
werkt stijlbepalend voor de
totale keuken. De KLUDI
OBJEKTA is gemaakt voor
gezellige, lichte keukens
met een vrouwelijk accent.
Een hoge sokkel,
een strakke behuizing
en een designgreep –

een ware diva onder de
armaturen. De klassieke
vorm harmonieert perfect
met speelse accessoires
en de talrijke functies
zijn uiterst nuttig bij het
uitvoeren van dagelijkse
keukenklussen.

Kookt u volgens recept of
improviseert u liever bij het
koken? Hoe dan ook, smaken
zal het in ieder geval.

Volumestraal of douchestraal:
De omstelknop is discreet met
de uitloop geïntegreerd.

Een stijgende lijn van de uitloop
is het kenmerk van KLUDI OBJEKTA.

oppervlak: 05 chroom
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Een functionele
keuken vol licht
Ook als de keuken niet bijzonder groot is, kan deze niettemin zo ingericht worden,
dat deze functioneel blijft en de volle aandacht trekt. De combinatie van hout en
witte fronten is een veilig recept voor een geslaagde inrichting. Een venster, waardoor
het daglicht in de ruimte schijnt, laat deze ruimte er vriendelijk en intiem uitzien.

De montage van de armatuur
onder een venster is nog niet
zo eenvoudig: Dankzij de bajonetsluiting kan de armatuur eenvoudig uit de sokkel gelicht
worden, op het aanrecht gelegd
worden en het venster kan
probleemloos geopend worden.

325790575
bajonet ééngreeps keukenmengkraan

325740575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

325750575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
voor lagedruk boilers

325760575
multi bajonet
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine

325780575
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,
Ø2 52
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oppervlak: 05 chroom

325770575*
voor lagedruk boilers

*zonder afbeelding

KLUDI OBJEKTA

Een armatuur,
ontelbare mogelijkheden
KLUDI OBJEKTA is niet gierig met extra functies.
Voorbeelden: Bajonet-sluiting, multi-aansluiting of
de uittrekbare vaatdouche. Dat alles maakt het
leven eenvoudiger – en de keuken functioneel.

325810575
ééngreeps keukenmengkraan

325790575
multi bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,
Ø2 52

328820575
ééngreeps wand keukenmengkraan

325810575
ééngreeps keukenmengkraan
uittrekbare vaatdouche
met omstelling sproeien/straal
draaibare uitloop (110°)

328810575
ééngreeps wand
keukenmengkraan
draaibare of vastzetbare uitloop

328820575
ééngreeps wand
keukenmengkraan
draaibare of vastzetbare uitloop

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34,
Ø2 52

A 117

A 182
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325810575
ééngreeps keukenmengkraan

Een
praktische
keuze!
Er is nauwelijks iets te
bedenken, dat de
dagelijkse keukenklussen
zo vergemakkelijken kan
als een optimaal aan de
behoeftes aangepaste
armatuur.

Bij de meeste klusjes wordt
de standaard volumestraal
gebruikt.

De douchestraal vereenvoudigt
het spoelen van fruit, groente of
serviesgoed.
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389730575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Evenwichtige geometrie
Harmonie is troef.
In een keuken, waarin
monochrome kleuren en
eenvoudige meubelen de
toon zetten, dienen ook
de keukenhulpjes en
accessoires bij te dragen
aan de opgeruimdheid
en het overzicht. Hier
voelt KLUDI ZENTA
zich thuis, past perfect
in de opgeruimde
keukenambiance.
De minimalistische,

geometrische vorm
en de monolithisch verschijning verschaft de
keuken elegance en zorgt
voor functionaliteit.
De gehele armaturenserie
komt, dankzij verschillende
versies, bijzonder gebruiksvriendelijk over
met een draaibare en
uittrekbare uitloop en
een omstelling, waarmee
tussen volumestraal en
douche-straal gewisseld
kan worden.

U houdt van orde en overzicht?
Dan is een inrichting op basis van
regelmatige, duidelijke vormen
precies het juiste voor u.

De geometrische vormgeving
van de uitloop is het highlight
van KLUDI ZENTA.

De strakke, rechte bedieningshendel integreert uitstekend met
de armaturen behuizing.

oppervlak: 05 chroom, 86 zwart/chroom, 91 wit/chroom, 96 edelstaalfinish
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389840575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI ZENTA

De moderne keuken in
de meest perfecte vorm
Moderniteit manifesteert zich met name in interieurs
door de keuze van materialen – natuurstenen werkbladen
en oppervlakken in hout, chroom of edelstaal. Wordt dat
alles met het universele en elegante wit gecombineerd,
dan krijgt de keuken een minimalistische flair.

389810575
ééngreeps keukenmengkraan

389840575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

389810575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (110°),
uittrekbare uitloop

H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,
Ø2 48,5

H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,
Ø2 48,5

oppervlak: 05 chroom
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389739675
ééngreeps keukenmengkraan
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389739675
ééngreeps keukenmengkraan

KLUDI ZENTA

Universeel
toepasbaar
Een armatuur in matte
edelstaal-optiek past in
iedere keuken, harmonieert
met vele materialen en
correspondeert niet in de
laatste plaats met de
oppervlakken van keukenapparatuur. De monolithische verschijning van
KLUDI ZENTA laat een
waardevolle indruk achter:
zowel bij de gebruiker als
bij gasten.

In de keuken telt intuïtieve,
comfortabele bediening.
Kies daarom een
functionele armatuur.

Een perfect gecomponeerde
maaltijd smaakt het best in een
esthetische ambiance.

81

Edelstaal in de meest
praktische vorm
Een elegant product met edelstaal-optiek.
In deze keuken vormen glanzende details en
meubelen in grijstinten op voordelige wijze een
aanvulling. De keuken straalt gezelligheid en charme
uit, als deze bovendien met houten oppervlakken

389730575
ééngreeps keukenmengkraan

gecombineerd en door daglicht omgeven wordt.
De KLUDI ZENTA speelt meesterlijk met contrasten.
Rechte lijnen gaan over in zachte rondingen en creëren
samen een spannende geometrische verschijning.

389739675
ééngreeps keukenmengkraan

389730575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

389739675
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

389790575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
voor lagedruk boilers

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,
Ø2 45

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,
Ø2 45

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,
Ø2 45
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Contrastrijk
Een keuken in zwart-wit
Een geometrische vormgeving bij de interieur inrichting
vraagt veelal om een contrastrijke opstelling.
KLUDI ZENTA is als contrast ook in de varianten
wit en zwart verkrijgbaar.

389738675
ééngreeps keukenmengkraan

Kleuren werken inspirerend. Combineer bij voorbeeld
een zwarte armatuur met een witte achterwand of
een witte armatuur met een zwarte achtergrond.

389739175
ééngreeps keukenmengkraan

389738675
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

389739175
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

oppervlak: 05 chroom, 86 zwart/chroom, 91 wit/chroom, 96 edelstaalfinish
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339330575
ééngreeps keukenmengkraan
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KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE
Veelzijdig in iedere leefomgeving
Liefhebbers van eenvoudige, hedendaagse
oplossingen weten de
KLUDI SCOPE te
waarderen. De eenvoudige,
veelzijdige serie is een
ideale aanvulling voor
exclusieve of zelfs extravagante inrichtingen.
De armatuur past zich
optimaal aan in een

minimalistische, ultra
moderne keuken ambiance.
Hier zijn niet alleen de
vormen belangrijk, maar
ook de functies, die zich
daaruit afleiden. KLUDI
SCOPE vervult deze
eisen probleemloos, omdat
deze een ergonomische
bediening heeft en in vele
opties verkrijgbaar is.

Keukens dienen met aroma's, zoals
de geur van een vers gebakken
taart gevuld te worden.

De designers van de armatuur
concentreerden zich hier met
name op details. Het resultaat is
een perfect gevormde uitloop in
gepolijst edelstaal.

Elegant opgelost werd ook
de met de behuizing perfect
harmoniërende uitloop.

oppervlak: 05 chroom, 96 edelstaalfinish
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339300575
ééngreeps XL keukenmengkraan

86

KLUDI SCOPE

Universele eenvoud,
multi-functionele oplossingen
KLUDI SCOPE staat voor multi-functionaliteit: flexibel
dankzij de uittrekbare, 360° draaibare uitloop en oplossingsgericht dankzij de bajonet-sluiting, die montage van de
armatuur onder een venster mogelijk maakt.

Puristische, in bruintinten
gedecoreerde interieurs vragen
om sterke accenten. De glans
van een verchroomde armatuur
vormt een eye catcher in
een behoudend ingerichte
keuken.

339300575
ééngreeps XL keukenmengkraan

33933..75
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

33931..75
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (110°),
uittrekbare uitloop

33930..75
ééngreeps XL keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32,
Ø2 45

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35

H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32,
Ø2 45

339390575*
voor lagedruk boilers

339320575*
voor lagedruk boilers
*zonder afbeelding

33938..75
bajonet ééngreeps
keukenmengkraan
voor montage onder een naar
binnen openend raam
draaibare uitloop (360°)
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35,
Ø2 48

oppervlak: 05 chroom, 96 edelstaalfinish
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KLUDI KOMET

KLUDI KOMET
Basics met alle opties
KLUDI KOMET is een oplossing voor het basis-segment.
Een goede vorm, vol met functionele mogelijkheden
tegen een goede prijs – in uitstekende KLUDI kwaliteit.
Ook hier een voorbeeld van de passie voor keukenarmaturen, want KLUDI KOMET werd voorzien van een
veelheid aan opties.

337940562
ééngreeps keukenmengkraan

337940562
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

337960562
multi ééngreeps keukenmengkraan

H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52

337960562
multi ééngreeps
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/
vaatwasmachine
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52

337950562*
voor lagedruk boilers

337970562*
voor lagedruk boilers
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*zonder afbeelding

337910562
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare (110°),
uittrekbare uitloop

H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34,
Ø2 52
337920562*
voor lagedruk boilers

337990562
multi bajonet ééngreeps keukenmengkraan
voor montage onder een naar binnen
openend raam
draaibare uitloop (360°)
aansluiting voor was-/vaatwasmachine
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35,
Ø2 52

De afgebeelde producten zijn slechts een bestanddeel uit ons uitgebreide assortiment.

KLUDI LOGO NEO

KLUDI LOGO NEO
Bewezen functionaliteit
Een keukenarmatuur, die alle essentiële functies in zich
heeft. Zonder poespas toont KLUDI LOGO NEO haar
functionaliteit: De ééngreeps keukenmengkraan met
rondom draaibare uitloop, voor een ieder, die in de keuken
voor bewezen kwaliteit kiest.

379130575
ééngreeps keukenmengkraan

379130575
ééngreeps keukenmengkraan

379130575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

379190575
ééngreeps keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)
voor lagedruk boilers

379240575
ééngreeps wand
keukenmengkraan
draaibare uitloop (360°)

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

A 226
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OVERZICHT ARMATUREN

Alle keukenarmaturen van KLUDI:
Maak een keuze uit onze product series
De vorm van de armatuur, de uitloop, de hoogte en de diameter van het armaturenhuis en de vorm van de
bedieningshendel – de keuze van een optimale armatuur hangt van vele verschillende details af. Om uw beslissing
te vereenvoudigen, hebben wij alle te verkrijgen series keukenarmaturen van KLUDI voor u samengevat. Het profiel
van de armaturen toont het karakter en de betreffende bijzonderheden van de individuele modellen uiterst treffend.
Elk model heeft een specifiek karakter en vervult uiteenlopende gebruikers behoeftes en keuken stijlen. Kies de voor
u perfect passende armatuur!

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI SCOPE

KLUDI KOMET

KLUDI LOGO NEO
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FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

Maximale functionaliteit:
Bepaal uw wensen
Om uw keuze voor een passende keukenarmatuur te vereenvoudigen, hebben wij de diverse productseries en
hun functies voor u samengevat. Is voor u een waterspaarfunctie van belang, of zoekt u misschien een
armatuur met een draaibare- en uittrekbare uitloop? Met deze samenvatting kunt u snel en eenvoudig kiezen
uit de betreffende producten.

s-pointer

Eco

Uittrekbare
uitloop

Vaatdouche

Snelkoppeling

Bajonetsluiting

Multiaansluiting

Lagedruk

Sensor

Batterij
uitvoering

Netstroom
aansluiting

KLUDI E-GO
KLUDI ADLON
KLUDI TANGENTA
KLUDI MX
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI TRENDO
KLUDI BOZZ
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE
KLUDI KOMET
KLUDI LOGO NEO

Een uittrekbare uitloop vergroot
de reikwijdte van de waterstraal.

Bijzonder praktisch is de omstelling, waarbij met een druk op de
knop tussen volume- en douchestraal geschakeld kan worden om
fruit en groenten te wassen.

In de keuken telt functionaliteit.
Kook-, opberg- en spoelzone
zijn de plaatsen, die zorgvuldig
doordachte functies en
slimme oplossingen vereisen.
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

Kies voor look en feel:
Oppervlakken en kleuren
De trend neigt ook in de keuken naar heftige kleurcombinaties. Kleuren maken de ruimte, werken op elkaar in
en maken sterke contrasten mogelijk of harmonische opstellingen. Daarbij bevinden zich ook interessante
kleurvarianten en oppervlakken in het assortiment keukenmengkranen van KLUDI. Bij voorbeeld passen ook
de kleuren zwart of wit uitstekend om eenvoud te realiseren. Een zwarte armatuur heeft een uiterst elegant en sensueel
effect. Een armatuur in geborsteld edelstaal past daarentegen perfect bij puristische, industrieel gedesignde interieurs.

chroom

zwart/
chroom

chroom/
mat zwart

mokka/
chroom

wit/
chroom

chroom/
mat wit

edelstaal
geborsteld

edelstaalfinish

05

86

87

82

91/92

93

F8

96

KLUDI E-GO
KLUDI ADLON
KLUDI TANGENTA
KLUDI MX
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI TRENDO
KLUDI BOZZ
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE
KLUDI KOMET
KLUDI LOGO NEO

CHROOM
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ZWART/
CHROOM

CHROOM/
MAT ZWART

MOKKA/
CHROOM

WIT/
CHROOM

CHROOM/
MAT WIT

EDELSTAAL
GEBORSTELD

EDELSTAALFINISH

Notities
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Notities
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Passende armaturen?
Neem de maat!

Pictogrammen en
functie kenmerken

U zoekt de ideale armatuur voor uw keuken?
Wilt u afmetingen en technische eisen van een
specifiek model snel bekijken? De navolgende
tekeningen helpen u bij uw planning.

De unieke en praktische designs van onze armaturen
zijn afgestemd op uw individuele wensen.

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.
A
H1

Uittrekbare uitloop
H2

Armatuur met uittrekbare uitloop voor een
vergrote reikwijdte.

Ø2

Vaatdouche

Ø1

Armatuur met uittrekbare vaatdouche en
omstelling van normale-naar douchestraal.

Afmetingen zijn in mm aangegeven
H1 = Hoogte van de kraan
H2 = Hoogte tot onderkant uitloop
A = Voorsprong uitloop
Ø1 = Diameter kraangat
Ø2 = Diameter kraanhuis

Snelkoppeling
De snelkoppeling verbindt met slechts
één click de slang met de kraan.

Bajonet-sluiting
Armaturen binnen de draaicirkel van een venster
kunnen met deze functie gewoon neergelegd
worden om het venster te openen.

Multi-aansluiting
Armatuur met aansluiting voor was-of
vaatwasmachine. Comfortabele afsluiting
van de watertoevoer op de mengkraan.

Lagedruk
Speciale armatuur – is voor drukloze
onderbouwboilertjes geschikt.

Sensor
Armatuur aanrakingsvrij te bedienen. Vermijdt water
vlekken en vervuiling en is bijzonder hygiënisch.
A

Batterij uitvoering
Elektronische armatuur, die door een duurzame
batterij gevoed wordt.

A = Voorsprong van de uitloop hier: vanaf de wand.
Netstroom uitvoering
Elektronische armatuur met trafo voor aansluiting
op 230 V. Aansluiting met veilige zwakstroom.

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