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Pictogrammen

Producten
voor de badkamer

Pictogrammen
KLUDI Lagedruk
Mengkraan voor lagedruk boilers

KLUDI Sensor
Mengkraan met sensor, zonder aanraken te bedienen

KLUDI Batterijfunctie
Mengkraan met batterij

KLUDI Stroom aansluiting
Mengkraan voor aansluiting op het stroomnet

KLUDI HotStop
Heetwaterblokkering bij 38 °C

KLUDI Eco -40%
Spaart tot 40% water

KLUDI s-pointer
Maakt het mogelijk de richting
van de waterstraal aan te passen
KLUDI Leegloopfunctie
Leegloop van restwater binnen seconden

In hoogte verstelbare en draaibare hoofddouche
De glijstang is tot 30 cm in hoogte verstelbaar,
de douchearm kan traploos zijwaarts gedraaid worden
Kalk snelreiniging
Kalkafzetting kan gemakkelijk
met de vingers verwijderd worden

Oppervlakken
chroom

wit/chroom

zwart/chroom
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chroom/glas green
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verguld 23 karaat

Op de foto van de serie KLUDI FRESHLINE gebruiken wij de
Keramic-douchetegel “TATAMI” van de firma Flaminia.

KLUDI MENGKRANEN – Een
stuks levenskwaliteit voor altijd
Mengkranen begeleiden ons iedere dag. In de badkamer of in
de keuken komen wij met deze producten veelvuldig in aanraking.
Daaruit ontlenen wij wensen en eisen ten aanzien van vorm en functie.
KLUDI begrijpt deze behoeftes – en vertaalt ze in volmaakte producten,
waarin een actueel design, innovatieve technologieën en hoogwaardige materialen verenigd worden. Zo vervaardigen wij mengkranen en
douches, die meer zijn dan gewone producten – ze zijn een stuk levenskwaliteit.
De aandacht voor mensen staat binnen de onderneming hoog
in het vaandel. In talrijke landen op de aarde bekommeren KLUDI
medewerk(st)ers zich persoonlijk om de wensen van onze afnemers
en partners. U weet: Op KLUDI kunt u vertrouwen – en in de toekomst
nog veel verwachten.
Als fabrikant van mengkranen zijn wij ons bewust van onze
verantwoordelijkheid voor de bewuste en spaarzame omgang
met water. Milieuvriendelijke productiemethoden en slim gebruik
van grondstoffen zijn voor ons daarom een duurzame verplichting.
Met KLUDI Eco zetten wij deze verplichting om in waterbesparende
producten – voor de toekomst van onze aardbol.

INHOUD

4

MENGKRANEN EN ACCESSOIRES

ACCESSOIRES EN MEUBILAIR

DOUCHES EN SHOWER-SYSTEMEN

KLUDI ADLON

14

JOOP!

18

KLUDI AMBA

22

KLUDI E2

28

KLUDI BALANCE

34

KLUDI BALANCE WHITE

38

KLUDI Q-BEO

42

KLUDI MX

50

KLUDI O-CEAN

54

KLUDI BINGO STAR

56

KLUDI BOZZ

58

KLUDI ZENTA

60

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

68

KLUDI OBJEKTA

70

KLUDI LOGO NEO

74

KLUDI STANDAARD

80

KLUDI ROTEXA

82

KLUDI PUSH

84

JOOP!

90

KLUDI AMBA

92

KLUDI E2

94

KLUDI PLUS

96

KLUDI A-XES

100

KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEM

102

KLUDI FIZZ

106

KLUDI FRESHLINE

110

KLUDI A-QA

114

KLUDI LOGO

120

DOUCHES

122

5

KLUDI is het meest
innovatieve merk van 2015
Meest innovatieve merk dankzij uitstekende producten: de meest innovatieve Brand Award - de
onderscheiding voor het “meest innovatieve merk van het jaar” - is de hoogste onderscheiding van
de Plus X Award en bekroont die merken met de meeste kwaliteitslabels binnen een productgroep.
Een bijzondere onderscheiding is het zegel “Beste designmerk 2015/2016”. Deze product-overkoepelende prijs wordt alleen aan die merken toegekend, die de meeste prijswinnende producten
in de categorie “Design” hebben verkregen - uitstekend productdesign is daarom gegarandeerd!

KLUDI armaturen zijn onderscheiden
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PLUS X AWARD
De Plus X Award is vandaag de dag de
belangrijkste innovatieprijs ter wereld
voor technologie, sport en lifestyle. Voor
onderscheiding komen uitsluitend in aanmerking nieuw ontwikkelde, innovatieve
technologieën, buitengewone designs
en intelligente, eenvoudige bedieningsconcepten. Bovendien tellen mee goede
ergonomische en ecologische producteigenschappen, een omvattende functionaliteit alsmede kwalitatief hoogwaardige
materialen en hun bewerking.

Interior Innovation Award
De Interior Innovation Award geldt
momenteel als één van de meest
gerenommeerde designprijzen van
de interieurbranche wereldwijd.
Organisator is de gerenommeerde
Raad Voor Vormgeving/German
Design Council. De Interior Innovation Award staat voor innovatieve
topprestaties in alle productsectoren
van de interieurbranche.

iF product design award
De IF product design award geldt als
één der belangrijkste designprijzen
wereldwijd. Gebaseerd op de Bauhausfilosofie „goede vorm“ is de award een
begeerde onderscheiding voor gebruikgeöriënteerd, ergonomisch design.

German Design Award
De German Design Award is de
internationale Premiumprijs van de
Raad voor Vormgeving. Er worden
prominente designs uit de producten communicatiesector onderscheiden, die richtinggevend in het
internationale designlandschap zijn.

KLUDI AMBA

KLUDI
BALANCE E

KLUDI E2

KLUDI
BALANCE

KLUDI FIZZ

KLUDI
FLEXX.BOXX

KLUDI PUSH

KLUDI ZENTA E
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De hogeschool van
badkamer mengkranen
Badmengkranen van KLUDI presteren meer en bieden meer – omdat
KLUDI een mengkranen specialist is. Het zijn de details, die deze
mengkranen onderscheiden – in materiaal, oppervlak, functionaliteit,
design en innovatie.

Sensor-mengkranen
Sensor mengkranen komen overwegend voor op wastafels. Een infrarood
sensor maakt het aanrakingsvrij inschakelen van de watertoevoer mogelijk.
Deze mengkranen zijn gespecialiseerd in hygiëne en komen oorspronkelijk
uit openbare ruimtes, maar slaan juist ook in privé- of gastenbadkamers
een goed figuur. Door de aanrakingsvrije bediening zijn ze zeer reinigingsvriendelijk, omdat men ze niet met natte handen hoeft te bedienen.
Specifiek toepassingsgebied: de wastafel.

Eéngreeps mengkranen
Eéngreeps mengkranen kunnen met behulp van één enkel bedienelement
en met één hand snel temperatuur- en hoeveelheid regelen. De andere hand
blijft vrij om de gekozen temperatuur en hoeveelheid van het water uit de
uitloop te controleren. Typische toepassingsgebieden van ééngreeps
mengkranen: Wastafel, douche en bad.
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Tweegreeps mengkranen
Tweegreeps mengkranen hebben gescheiden afsluiters voor koud- en
warm water. Deze mengkranen zijn geliefd door hun typische retro-esthetiek
en omdat ze bij diverse toepassingen voordelen bieden. Een badkuip kan
daarmee bijvoorbeeld zonder veel warmteverlies met heet water gevuld
worden – en daarna met koud water op de gewenste temperatuur gebracht
worden. Typische toepassingsgebieden: Retro-badkamer, badkuip, wastafel
en douche.

Thermostaten
Thermostaten zijn de comfortmeesters onder de mengkranen: De temperatuur wordt vooraf op een schaalverdeling ingesteld. Uit de uitloop komt water met de exacte temperatuur. Hiervoor zorgt een speciaal zonder stroom
werkend thermo-element en is daardoor altijd veilig. Temperatuur schommelingen in het waterleidingnet worden door het snel reagerende mengelement
genivelleerd, zonder dat de gebruiker dit merkt. Thermostaten zijn voorzien
van een beveiliging tegen verbrandingen, een soort heetwaterblokkering,
die alleen bewust uitgeschakeld kan worden. Dat is een belangrijk veiligheidsargument in huishoudens met kinderen. Typisch toepassingsgebied:
douche en bad.
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KLUDI PUSH
KLUDI PUSH is een doordacht bedieningsconcept voor douche en bad:
ergonomische drukknoppen starten en stoppen de waterstroom met
een druk op de knop, de temperatuur wordt met de greep vooringesteld.
KLUDI PUSH bestaat in twee varianten: met comfortabele thermostaat
of met praktische keramische cartouche. Dat is echt bedieningscomfort
voor jong en oud en voor iedere leefomgeving, want de bediening is zo
eenvoudig en intuïtief, dat de armatuur ook zonder te kijken te bedienen is.

Inbouwmengkranen met de KLUDI FLEXX.BOXX
Bij inbouwmengkranen zijn de inbouwhuizen – dus de functionele delen van
de mengkraan – in de wand ingebouwd, de bedieningselementen worden
daarop gemonteerd. De werking van deze geïntegreerde oplossingen is
esthetisch en hoogwaardig. Dankzij de KLUDI FLEXX.BOXX zijn zulke mengkranen in de praktijk veilig, ondanks dat de techniek in de wand verdwijnt.
Wie een FLEXX.BOXX ingebouwd heeft, kan ook naderhand functie en
design van de mengkraan wijzigen. Een ééngreepsmengkraan kan bijvoorbeeld omgebouwd worden tot een thermostaat of men kan een andere
designserie kiezen.Typische toepassingsgebieden: Douche en bad.

s-pointer
Er zijn vele wastsfels op deze wereld en er zijn zeer veel mengkranen, die
niet automatisch op deze wastafels passen. Hoe kan men zeker stellen, dat
de mengkraan de waterstraal op die plaats laat neerkomen, waar het minste
gespatter ontstaat? Dankzij KLUDI is dat heel eenvoudig: De straalvormer
s-pointer kan met één vingerbeweging exact afgesteld worden – als de
mengkraan gemonteerd is, kan individueel bepaald worden, op welke plek
de waterstraal gericht wordt!

Vrĳe ruimte
Veel mensen gebruiken de wastafel niet alleen om de handen te wassen.
Veel KLUDI mengkranen bieden daarom meer: het vrije ruimte concept
maakt dankzij langere uitlopen, een veelheid aan hoogtemogelijkheden en
uitloopvormen, het vullen van gieters, emmers of vazen en het comfortabel
harenwassen in de wastafel, mogelijk.
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ECO-functies
Water is ons belangrijkste levensmiddel, de warmwater verzorging een
belangrijke energieverbruiker – beide redenen om spaarzaam met dit
waardevolle nat om te gaan. Met speciale ECO-straalvormers reduceert
KLUDI het waterverbruik van hun mengkranen, zonder het comfort nadelig
te beïnvloeden. De waterstraal blijft door luchtbijmenging optisch volledig –
toch wordt de waterdoorlaat tot 40 procent gereduceerd.
Diverse KLUDI ééngreeps mengkranen bieden de EcoPlus functie:
in de middenstand stroomt uit zulke mengkranen koud water. Om handen
te wassen is dat voldoende en energie in de vorm van warm water wordt
daardoor bespaard.

KLUDI douche-hygiëne
Met name in de badkamer is hygiëne een belangrijk thema. Voor een plus
aan hygiëne zorgt de KLUDI leegloopfunctie. Een uitsparing in de douchestraalplaat zorgt ervoor, dat na het gebruik van de handdouche het overtollige
water manueel uit de douche afgetapt kan worden. Geen nadruppelen,
geen irritatie. Meer hygiëne.

Materiaal, oppervlakken en kleuren

chroom

wit/chroom

chroom/
glas green

verguld 23
karaat

zwart/chroom

KLUDI mengkranen worden uitsluitend uit messing gefabriceerd, dat aan de
hoogste eisen van de Duitse drinkwaterverordening voldoet. Drinkwater uit
KLUDI mengkranen vormt daarom voor de gezondheid absoluut geen bedreiging. Alle oppervlakken van KLUDI mengkranen zijn van een duurzaam oppervlak voorzien en daarmee voor een lang leven in de badkamer toegerust.
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KLUDI ADLON
Fascinerende luxe
Selecte details en een goudlegering als oppervlak veredeling
maken KLUDI ADLON zo waardevol. Rijk versierd en meesterlijk gefabriceerd behoudt deze prachtige serie de charme
van de eeuwwisseling. De nostalgische flair is met moderne
mengkraantechnologie gecombineerd.

wastafelmengkraan
510104520
14

KLUDI ADLON
bad-/douchemengkraan
514414520

Ambachtelijke kunst
Klassieke kruisgrepen, inzetjes uit porselein en uitlopen met hoogwaardig
zeskant geslepen facetten weerspiegelen ambachtelijke kunst par excellence. KLUDI ADLON draagt haar prestigieuze naam terecht. Noblesse voor de
hoogste eisen, die in jugendstil villa’s net zo uit de verf komt als de knappe
mix van stijlen in de nieuwbouw.
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WASTAFEL

3-gats wastafelmengkraan
met hoog gebogen uitloop
510430520
510434520

3-gats wastafelmengkraan
510460520
510464520

wastafelmengkraan
met hoog gebogen uitloop
510100520
510104520

BIDET

wastafelmengkraan
510120520
510124520

BADKUIP

toiletkraan
markering: COLD
510140520

bidetmengkraan
512110520
512114520

hoekstopkraan
518430520
518434520

bad-/douchemengkraan
514410520
514414520

bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
515240520
515244520

bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
515250520
515254520

douchegarnituur
staande montage
2705105

badset
2710505
2710545

thermostatische inbouwmengkraan
517190520
517194520

thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan
517200520
517204520

DOUCHE

baduitloop wandmontage
voorsprong 170 mm
5140705

douchemengkraan
516100520
516104520

inbouwset*
35158
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inbouwset*
35156

KLUDI ADLON
DOUCHE

inbouw stopkraan, markering cold
518150520
518154520

inbouw stopkraan, markering hot
518160520
518164520

Unterputzventil, neutral
518030520
518034520

2-weg omstelling
518450520
518454520

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 15 mm
29909

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 15 mm
29909

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 15 mm
29909

inbouwset*
2975100

inbouwset*
soldeeraansluiting 18 mm
29927

inbouwset*
soldeeraansluiting 18 mm
29927

inbouwset*
soldeeraansluiting 18 mm
29927

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 22 mm
29911

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 22 mm
29911

inbouwdeel*
soldeeraansluiting 22 mm
29911

3-gats wastafelmengkraan
510464520

doucheset
L = 600 mm
2710305
2710345

chroom

verguld 23 karaat

Benodigde toebehoren

*Geen foto
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3-gats wastafelmengkraan
551430505

Opulentie in de badkamer
Emotioneel. Opulent. JOOP! In samenwerking met het
internationaal bekende designlabel Joop! ontstonden de
elegante KLUDI mengkranen en accessoires – voor glamour
in de badkamer.
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ééngreeps wastafelmengkraan
550300575

Een beetje luxe –
helemaal voor mij alleen
JOOP! is in de badkamer synoniem voor persoonlijke luxe. En dat is bij deze
mengkraan te zien. De KLUDI-klassieker is naar keuze te bedienen met een
verchroomde hendel of met een cylindergreep uit edel kristalglas. JOOP!
definieert zich vooral met de brede uitloop, die met een speciale perlator
een prikkelend-zachte waterstraal produceert. Daarbij passend nu actueel
een wastafelmengkraan met smallere uitloop en verdekte straalvormer.
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WASTAFEL

3-gats wastafelmengkraan
551430575

ééngreeps wastafelmengkraan
550240575
55024H775

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur
550300575
55030H775

3-gats wastafelmengkraan
551430505
55143H705

ééngreeps wastafelmengkraan
130230560

ééngreeps wastafelmengkraan
550230505
55023H705

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur
550290505
55029H705

BIDET

wastafelzuil voor gasten wc
waskom transparant glas
55115D1
55115D2

voor inbouwmontage
voorsprong 160 mm
551460505
55146H705

ééngreeps bidetmengkraan
552170575
55217H775

ééngreeps bidetmengkraan
552160505
55216H705

bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
554250575

4-gats bad-/douchemengkraan
voor badrandmontage
voorsprong 110 mm
554240505
55424H705

bad-/douchemengkraan
zonder baduitloop
gescheiden badvulfunctie
554260505
55426H705

BADKUIP

ééngreeps bad-/douchemengkraan
554430575
55443H775

voor tegelrandmontage*
voorsprong 220 mm
554250505
55425H705
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BADKUIP

DOUCHE

baduitloop
wandmontage
voorsprong 160 mm
5550205

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
556500575
55650H775

voorsprong 220 mm*
5550305

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
556550575
55655H775

thermostatische inbouwmengkraan
557190505

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouwset*
35158

douchezuil
L = 1410 mm
557690505
55769H705

doucheset
L = 900 mm
5513005-00

chroom

chroom/glas green

inbouwdeel*
35093

Benodigde toebehoren

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
558300505

ééngreeps douchemengkraan
554230575
55423H775

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
558350505

hoofddouche
5577905-00

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

ééngreeps wastafelmengkraan
130230560

*Geen foto
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KLUDI AMBA
De zachte schoonheid
Het is een schoonheid: KLUDI AMBA. Duidelijke, rustige contouren
worden gecombineerd met vlotte, softe oppervlakken. Het water
stroomt wonderbaarlijk zacht, iedere aanraking wordt een sensuele
beleving. Nog nooit straalde een mengkraan zoveel esthetica uit.

ééngreeps wastafelmengkraan
530260575
22

KLUDI AMBA

Het unieke KLUDI IntegraalDesign
KLUDI AMBA lijkt gemaakt uit één stuk, want het bedieningsdeel is een
integraal bestanddeel van het homogene totaalbeeld. De decente roodblauw markering geeft het aan: Dit deel van de mengkraan wordt tijdelijk
de greep waarmee de waterhoeveelheid en de temperatuur te regelen is en
is alleen tijdens deze functie als zodanig herkenbaar. Daarna wordt de greep
weer bestanddeel van het totaalbeeld.
Dit geheel nieuwe KLUDI IntegraalDesign maakt KLUDI AMBA uniek.
Hierdoor ontstaat een sensuele-sculpturele esthetiek, die in deze vorm
nog nooit eerder gerealiseerd werd. KLUDI AMBA wijst mengkraandesign
een nieuwe richting.

Intuïtieve bediening
De bediening van KLUDI AMBA geschiedt intuïtief
wanneer men de natuurlijke bewegingsvolgorde
in de richting van de mengkraan aanhoudt en het
bovenste deel van de mengkraanbody zachtjes naar
achteren beweegt.

Exacte fijninstelling
Waterhoeveelheid en temperatuur zijn zoals
gebruikelijk eenvoudig en uiterst precies in te
stellen. Voor de fijninstelling zorgt de beproefde
cartouche-techniek, die ook in de KLUDI AMBA
geïntegreerd is.

Decente markering
De rood-blauw markering gaat decent op in het
design van KLUDI AMBA.

De intuïtieve, natuurlijke bediening
De bediening van KLUDI AMBA geschiedt intuïtief, wanneer men de
natuurlijke bewegingsvolgorde doorvoert en het bovenste deel van de
mengkraan zachtjes naar achteren duwt. Een lichte druk is voldoende en
het water stroomt. Met een simpele draaibeweging wordt de temperatuur
geregeld. Een exacte fijninstelling is zoals gebruikelijk mogelijk.
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Drieweg douche installatie
thermostatische inbouwmengkraan 537290575
3-weg omstelling 538460575
inbouwstopkraan, afmontageset 538150575
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KLUDI AMBA

Gelijkmatige oppervlakken
in manufaktuur kwaliteit
Het vakmanschap van een ervaren mengkranen-specialist is noodzakelijk
om iets zo buitengewoons te produceren als de gelijkmatige oppervlakken
van de KLUDI AMBA ééngreepsmengkraan met douche- of met gecombineerde bad- douchefunctie. Eerst op het tweede gezicht is de omstelling
voor de douche te herkennen. Deze is perfect in de combi-mengkraan
geïntegreerd. Het glanzend verchroomde, edele oppervlak wordt in een
gecompliceerd proces vervaardigd – gereduceerd high-end-design in
manufaktuur kwaliteit.

ééngreeps bad-/douchemengkraan
534450575

Sculptureel design voor
moderne Lifestyle badkamers
De badkamer wordt steeds meer een leefruimte. KLUDI zet deze
trend in scene. In de moderne lifestyle-badkamers past de ééngreeps
bad-/douchemengkraan voor staande montage perfect. Het sculpturele
design ensceneert het bad als design object.
Totaal zijn zes verschillende badvul oplossingen beschikbaar: of het
nu opbouw- of inbouw installatie betreft, of ééngreepsmengkraan of
thermostaat – moderne wellness oases kunnen compleet met
KLUDI AMBA ingericht worden.

25

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
530230575

ééngreeps wastafelmengkraan
530290575

zonder waste garnituur*
530260575

zonder waste garnituur*
530280575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 273 mm
532980575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 213 mm
532960575

BIDET

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 186 mm
532440575

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 226 mm
532450575

inbouwset*
38243

inbouwset*
38243

ééngreeps bidetmengkraan
532160575

BADKUIP

ééngreeps bad-/douchemengkraan
534450575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
534470575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
536500575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
536570575

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

ééngreeps bad-/douchemengkraan
534480575

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

KLUDI AMBA
BADKUIP

thermostatische bad- en
douchemengkraan
534010538

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
538300575

baduitloop
voorsprong 170 mm
5350505

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
537100575

thermostatische douchemengkraan
534000538

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
536550575

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
538350575

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

thermostatische inbouwmengkraan
afmontageset met binnenwerk
537290575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

ééngreeps douchemengkraan
537100575

inbouwstopkraan, afmontageset
538150575

3-weg omstelling
538460575

2-weg omstelling
538470575

inbouwstopkraan*
53811

inbouwset*
29757

inbouwset*
29747

Benodigde toebehoren

*Geen foto
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KLUDI E2
De kunst van een duidelijke vorm
Een greeparchitectuur, die elk watergebruik tot een genoegen maakt.
Een bedieningselement, dat met unieke filigrane esthetica opvalt.
En duidelijke belijning, die een echt teken van zuiverhuid belichaamt.
Soft Edge heet deze spelsoort van modern design: Het geeft korpus en
vlakken zachte vormen, maakt hoeken afgerond en zorgt zo voor optisch
en haptisch uitgebalanceerde silhouetten. KLUDI E2 ontvangt de mensen
vriendelijk, ongecompliceerd en met nieuwe spirit – in de nieuwe badkamer.

KLUDI E2
inbouw 2-gats ééngreeps wandmengkraan
492450575

Altijd de passende
varianten beschikbaar
De hendelmengkraan heeft het gemak in de greep –
al bij enkele millimeters verandering is merkbaar
hoe speels elegant en toch precies water getapt
kan worden met de hendel.
Steekwoord profijt – ook bij de uitloopvarianten: vrije
ruimte heet het KLUDI-concept, dat ontwerp en gebruik
van de wastafelplaats vergemakkelijkt. Dankzij verschillende uitloop-lengtes en vier hoogte varianten wordt
deze serie geschikt voor iedere wasplaats.

ééngreeps wastafelmengkraan
492970575

thermostatische inbouwmengkraan
497290575
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KLUDI E2

Levensvreugde, die uit de
douche komt
De douchezone staat voor levensvreugde – het KLUDI E2 assortiment voor
dit gedeelte van de badkamer is weelderig en strekt van de comfortabele
inbouw oplossing tot de pragmatische opbouwvarianten. Iedere stylingwens,
iedere functionele eis en ook speciale wensen kunnen vervuld worden.
Liever een royale hoofddouche voor de imposante stortdouche of een
handdouche voor het flexibele douchen? Alle noodzakelijke elementen
zijn in het karakteristieke Soft-Edge-Design beschikbaar; zelfs details zoals
de wandaansluitbocht voor de doucheslang tonen de design kenmerken.
Daarbij zijn er passende glijstangen en slangen – nagenoeg alles, wat nodig
is om een individuele badkamer te bouwen.

ééngreeps bad-/douchemengkraan
494450575

Mengkranen voor
het dichtst bijzijnde
ontspanningsgebied
Bij de badkuip toont de mengkraan zijn vermogen
voor gevoeligheid: De badkuip is het dichtst bijzijnde ontspanningsoord binnen vier muren – en de
badmengkranen van KLUDI E2 bespelen dit grote
podium van ontspanning. Twee gebruiksmogelijkheden worden aangeboden – omschakelbaar door de
trekknopbediening. Allereerst de volumineuze baduitloop voor het snel vullen van de badkuip. Daarnaast
de handdouche voor het douchen in het bad of het
afdouchen na het haren wassen.
Zowel voor vrijstaande baden als wandgemonteerde:
Ook de KLUDI E2 badmengkranen worden gerangschikt in de designserie, die tussen de pure reductie
en de organische vorm ingedeeld is.

31

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
490230575

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 220 mm
492450575

ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte 120 mm
492970575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 155 mm
492960575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 272 mm
492980575

BIDET

BADKUIP

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 180 mm
492440575

ééngreeps bidetmengkraan
492160575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
494450575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
zonder baduitloop
gescheiden badvulfunctie
494260575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
494470575

baduitloop
voorsprong 175 mm
4950305

Nieuw
ééngreeps bad-/douchemengkraan
495900575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
496500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
496570575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
498300575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI E2

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
497140575

thermostatische inbouwmengkraan
afmontageset met binnenwerk
497290575

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
496550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

3-weg omstelling
498460575

inbouwstopkraan, afmontageset
498150575

inbouwset*
29757

inbouwstopkraan*
53811

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
498350575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

33

ééngreeps wastafelmengkraan
520230575

KLUDI BALANCE
Perfecte harmonie
KLUDI BALANCE straalt weldadige rust uit. Duidelijke belijningen
worden met softe rondingen gecombineerd tot een tijdloos design,
dat met hoogwaardige badkamerconcepten harmonieert. De hendel
lijkt boven de mengkraan behuizing te zweven. Met deze fraaie handgreep kan het water uiterst precies gereguleerd worden.
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KLUDI BALANCE

Onderscheiden voor design
en functionaliteit
Voor het harmonische samenspel van natuurlijkheid en functionaliteit werd
de ééngreepsmengkraan uit de KLUDI serie BALANCE onderscheiden met
de iF product design award 2012. Het tijdloze design overtuigde de jury.
De Plus X award voor hoogste kwaliteit, design en bedieningscomfort
werd in de wacht gesleept door de elektronische wastafelmengkraan met
sensortechniek. Door een hand binnen het duidelijk herkenbare sensorbereik
te houden begint het water te stromen - hygiënisch en schoon, omdat de
mengkraan niet aangeraakt hoeft te worden. Trekt men de hand terug, dan
stopt de watertoevoer direct. Dat spaart water en energie.

KLUDI BALANCE maakt
comfort leefbaar
De bad-/douchemengkraan voor staande montage is voor vrijstaande
badkuipen ontwikkeld. De fraaie vorm en de moderne techniek vormen een
blikvanger in hoogwaardige lifestyle - badwerelden. Een bijzonderheid van
de driegats badrandmengkraan is de inzinkbare handdouche.
Met de KLUDI s-pointer stroomt het water nagenoeg geruisloos in het bad.
Door een simpele beweging met de vinger is de straalrichting naar keuze te
verstellen. Het water stroomt elegant via de badrand in het bad in plaats van
duidelijk hoorbaar rechtstreeks in het water. Voor een ontspannende badbeleving ook later op de avond.

ééngreeps bad-/
douchemengkraan
525900575

Hoge designkwaliteit met
optisch raffinement
Middels een kostbaar proces wordt het vlakke, hoogglanzende oppervlak
van de mengkraan-behuizing gefabriceerd. Daarin is de omstelling voor
de douchefunctie geïntegreerd. De knop is ook met natte handen goed te
bedienen. De mengkraanbehuizing camoufleert handig de rozetten – hoge
designkwaliteit met optisch raffinement.
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WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
520230575
zonder waste garnituur*
520260575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 272 mm
522980575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 212 mm
522960575

electronische wastafelmengkraan
met sensortechniek
met menginstelling
met batterij
5210005
met stroomaansluiting*
5220005

electronische wastafelmengkraan
met sensortechniek
met menginstelling
met batterij
voor lagedruk boilers
5210205

electronische wastafelkraan 3/8
(voor koud of gemengd water)
met sensortechniek
zonder menginstelling
met batterij
5210505

met stroomaansluiting*
5220205

met stroomaansluiting*
5220505

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 180 mm
522440575

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 220 mm
522450575

inbouwset*
38243

inbouwset*
38243

BIDET

BADKUIP

PUSH-OPEN afvoerplug
afsluitbare wastafel afvoerplug
G 1 1/4
1042405-00

ééngreeps bidetmengkraan
522160575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
524450575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
524470575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
524480575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
526500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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ééngreeps bad-/douchemengkraan
525900575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88088

KLUDI BALANCE
BADKUIP

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
526570575
ééngreeps
waskommengkraan
522980575

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
DOUCHE

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
528300575

baduitloop
voorsprong 160 mm
5250505

ééngreeps douchemengkraan
527100575

thermostatische douchemengkraan
352500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

Nieuw
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
526550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
528350575

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
527290575

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

2-weg omstelling
528470575

slangaansluitbocht 1/2”
met terugstroombeveiliging
5206105-00

Nieuw
inbouwstopkraan, afmontageset
528150575
inbouwstopkraan*
53811

Nieuw
3-weg omstelling
afmontageset
528460575
inbouwset*
29757

chroom

inbouwset*
29747

Benodigde toebehoren

*Geen foto

wanddouchehouder
5205005-00
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KLUDI BALANCE WHITE
Zo puur. Zo zuiver. Zo helder.
KLUDI BALANCE WHITE wekt emoties op. Puur wit verleent een nieuwe intensiteit aan
het gevoel van zuiver en fris. Discrete chroomaccenten laten het witte oppervlak stralen.
De puristische kleur onderstreept de volmaakt heldere vorm. Het lijkt alsof de greep boven
de mengkraan zweeft. Dit functionele element, waarmee de waterstroom nauwgezet te
reguleren is, ligt als gegoten in de hand.

ééngreeps wastafelmengkraan
520239175
38

KLUDI BALANCE WHITE

Harmonie en extravagantie
in het badkamerontwerp
KLUDI BALANCE WHITE maakt het mogelijk bijzondere badkamerconcepten
te realiseren. De witte mengkranen vormen een harmonieus geheel met wit
keramiek. De verchroomde elementen voegen daar discrete accenten aan
toe. Donkere hout-mozaïeken vormen een sterk contrast met de witte
mengkranen.
KLUDI BALANCE WHITE combineert wonderbaarlijk met natuurlijke materialen als travertijn en hout. Combineert men de puristische mengkranen met
gewaxt staal dan ontstaat er een extravagant badkamerdesign voor loftwoningen en designhotels.

ééngreeps bad-/douchemengkraan
524479175

Stralend wit in
hoogwaardige kwaliteit
KLUDI BALANCE WHITE versterkt zijn vorm met een extra designelement:
het oppervlak. Aan de bewerking hiervan besteedt KLUDI veel aandacht.
Een hoogwaardige veredeling verleent het heldere oppervlak zijn glans en
bestendigheid. Hierdoor blijven de mengkranen lang prachtig wit.
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ééngreeps bad-/douchemengkraan
525909175

De nieuwe mengkranen
voor de moderne lifestyle
In de hedendaagse architectuur worden bad- en
slaapkamer steeds verder geïntegreerd. Vrijstaande
baden worden blikvangers in open woonwerelden.
KLUDI BALANCE WHITE is geschapen voor deze
lifestyle.
In wit vormgegeven lijkt de bad-/douchemengkraan
voor staande montage minder op een badmengkraan. Het lijkt op het eerste gezicht een design
element, uitgerust met moderne techniek die aan
de hoogste eisen voldoet.

electronische wastafelmengkraan
5210091
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KLUDI BALANCE WHITE
WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
520239175

electronische wastafelmengkraan
met sensortechniek
met menginstelling
met batterij
5210091

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur
520269175

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 272 mm
522989175

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
522169175

ééngreeps bad-/douchemengkraan
524459175

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
526509175

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
528309175

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
526559175

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
528359175

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 212 mm
522969175

met stroomaansluiting*
5220091

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
524479175

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

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
527109175

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

wit/chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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NIEUW

KLUDI Q-BEO
Een symbool van
uitgesproken elegance
Nauwkeurige contouren, tijdloze elegance. KLUDI Q-BEO is het sieraad op
de wastafel en de badrand. De duidelijke lijnen en spannende vlakken van
deze armaturencollectie citeren de vorm van een luxe flacon. Een belofte van
exclusiviteit en elegance, die ook de uitstraling van KLUDI Q-BEO bevestigt.
De vormgeving is doordacht en gereduceerd tot in detail – voor een duidelijke overall esthetiek worden hoeken en verspringingen waar mogelijk
vermeden. Zo vervallen de obligatorisch zichtbare rozetten bij KLUDI Q-BEO
opbouw-armaturen: thermostaat, ééngreeps-douchemengkraan alsmede
bad-douche ééngreepsmengkraan kunnen direct aansluitend op de wand
gemonteerd worden.

ééngreeps wastafelmengkraan
500260565

KLUDI Q-BEO
3-gats wastafelmengkraan
501430565

Een esthetiektwee design interpretaties
KLUDI Q-BEO viert de diversiteit van de kubistische
vorm. Dankzij de strakke vlakken verkrijgt deze zeer
uitgesproken en gereduceerd uitziende armatuur een soft
uiterlijk – een oppervlak dat uitnodigt om aan te raken.
Moet het kubistisch en exclusief of eerder klassiek en
elegant zijn? De twee aangeboden bedienings concepten voldoen aan alle eisen: met de brede, ergonomische
hendel van de ééngreepsmengkraan wordt het gebruik
van water bij de wastafel een intuïtief genoegen. Wie
het nog exclusiever wil, kiest voor de uitvoering als
driegats-armatuur. De hoogwaardige L-uitloop met zijn
massieve kubistische grepen is een blikvanger bij grotere
wasplaatsen.

ééngreeps wastafelmengkraan
500260565

Het highlight voor de badrand
De juiste armatuur voor persoonlijke luxe bij een rijke badkamer: KLUDI Q-BEO vertolkt genot en levensvreugde. Ook hier zetten de kubistische grepen van de viergats
bad-douche armatuur bij de badrand accenten en onderstrepen de functie van het bad
als exclusieve Spa binnen de eigen 4 wanden: een designeis, die consequent tot en
met de luxe kwadratische handdouche gerealiseerd wordt. De douchekop is voor bijzonder veel comfort tot 30 graden neigbaar en daardoor individueel aan te passen. De
omstellings trekknop voor de douchefunctie lijkt als het ware boven de vlakke filigrane
uitloop van deze elegante bad-armatuur te zweven –consequent tot in het detail.
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KLUDI Q-BEO

ééngreeps bad-/douchemengkraan
504430565

ééngreeps bad-/douchemengkraan
504240565

45

thermostatische douchemengkraan DN 15
504000565

De glanzende start van de dag –
douchen met stijl
In vergelijking met de ontspanning van het baden is de gang onder
de douche iets dagelijks – een reden voor KLUDI de doucheruimte
weer meer glamour te verschaffen. Het KLUDI Q-BEO-assortiment
biedt een rij exclusieve armaturen varianten – voor iedere eis precies
de juiste oplossing. Van de intelligente inbouw- tot de ongecompliceerde opbouwvarianten, met de passende inrichtingselementen
zoals glijstang en douche – alles in het geslepen strakke Q-BEO
design.
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KLUDI Q-BEO

Comfortabel douchen
Bijzonder comfortabel douchen garandeert de douche-thermostaat in het passende
Q-BEO design. Het geïntegreerde thermostaat element reguleert het douchewater
op de vooringestelde wenstemperatuur – ongecompliceerd en bliksemsnel. Deze
technologie biedt bovendien uitstekende veiligheidsaspecten: de armaturenbody is
van KLUDI Safe Touch voorzien en wordt hooguit handwarm, verbranden uitgesloten. Een heetwaterblokkering begrenst de temperatuur van het douchewater tot een
aangename 38 graden Celsius – wie warmer wil, drukt gewoon op de knop. Het veiligheids-extraatje voor huishoudens met kinderen of oudere mensen.
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WASTAFEL

3-gats wastafelmengkraan
501430565

ééngreeps wastafelmengkraan
500230565

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
502160565

ééngreeps bad-/douchemengkraan
504430565

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur
500260565

ééngreeps wastafelmengkraan
501290565

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage,
voorsprong 220 mm
504240565

baduitloop
voorsprong 220 mm
5050405

DOUCHE

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
506500565
KLUDI FLEXX BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

thermostatische
douchemengkraan DN 15
504000565

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk,
met terugstroombeveiliging
506570565
KLUDI FLEXX BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

1s handdouche met
kalksnelreiniging:
regenstraal
5010005-00

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
508300565
KLUDI FLEXX BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
506550565
KLUDI FLEXX BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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ééngreeps douchemengkraan
507140565

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
508350565
KLUDI FLEXX BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI Q-BEO

inbouwstopkraan, afmontageset
508150565
inbouw
29809
inbouw
29811
inbouw
29909
inbouw
29911
inbouw
29927

slangaansluitbocht 1/2“
6554005-00

wanddouchehouder
6555105-00

stopkraan DN 15*
stopkraan DN 20*
stopkraan 12*
stopkraan 20*
stopkraan 15*

glijstang
L = 900 mm:
met glijstuk en Sirenaflex
doucheslang 1600 mm
5012005-00

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto
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ééngreeps wastafelmengkraan XXL
331840562
50

KLUDI MX

KLUDI MX
Doordachte functies
De wastafelmengkraan is het highlight van de mengkranenserie:
Deze beschikt over een hoogteverstelling, die tot 10 cm. KLUDI
bewegingsruimte biedt. Het lifteffect is in de basispositie niet
zichtbaar. Zo veel flexibiliteit kan in een ééngreepsmengkraan
verstopt zijn.

Basispositie
De ééngreeps wastafelmengkraan met de makkelijk
te reinigen beugelhendel heeft een ingebouwde
hoogteverstelling, die in de basispositie niet
zichtbaar is.

Hoogteverstelling
Tot 10 cm. KLUDI bewegingsruimte tussen wastafel
en mengkraan ontstaat door de hoogteverstelling.
Hoge vazen kunnen zo gemakkelijk met water
gevuld worden.

Neerlaten
Voor het neerlaten wordt de ontgrendelknop
ingedrukt en de mengkraan naar beneden gedrukt.
Met de schokdemper gaat dat gemakkelijk en
gecontroleerd.
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thermostatische douchemengkraan
354300538

De plus aan functie
en veiligheid
De thermostatische douchemengkraan KLUDI MX
is comfortabel en veilig. Snel wordt de gewenste
temperatuur ingesteld, die tijdens het douchen
constant gehouden wordt. De veiligheidsfunctie
KLUDI SafeTouch verhindert op betrouwbare wijze
het heet worden van het thermostaat oppervlak.
Aanvullend beschermt de op 38° Celsius vooringestelde heetwaterblokkering KLUDI HotStop tegen
verbrandingen.
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KLUDI MX
WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan XXL
met liftmechanisme
331840562

ééngreeps wastafelmengkraan
331250562

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
332150562

ééngreeps bad-/douchemengkraan
334450562

zonder waste garnituur*
331260562

ééngreeps wastafelmengkraan
voor lagedruk boilers
331350562

ééngreeps wastafelmengkraan
voor kleine wastafels
331280562

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor 3-gats badrandmontage
voorsprong 160 mm
334460562

baduitloop met omstel
wandmontage
1350105

voor tegelrandmontage*
voorsprong 220 mm
334470562

thermostatische bad-/
douchemengkraan
354310538

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
336500562
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
336570562
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

baduitloop*
wandmontage
1350005

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
358300538
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
337100562

thermostatische douchemengkraan
354300538

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
336550562
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
358350538
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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KLUDI O-CEAN
Verfrissend natuurlijk
Het water is zuiver en stroomt als een opulente waterval op de handen.
Een wonderbaarlijk verfrissende beleving, net zoals in de echte natuur.
Aan het milieu heeft KLUDI ook bij de techniek gedacht: De vooringestelde 50% doorstroombegrenzing werkt duurzaam waterbesparend.
Heel gemakkelijk zijn de waterhoeveelheid en de temperatuur met de
joystick exact in te stellen.

ééngreeps wastafelmengkraan
383450510

Verchroomde, afneembare
afdekkap
Men ziet het niet, maar de ééngreeps bad-/douchemengkraan is aan de
wand gemonteerd. Een verchroomde afdekkap camoufleert uiterst slim
de rozetten. De kap is simpel te verwijderen en schoon te maken. Het vlakke
oppervlak kan zo nodig ook als praktische planchet gebruikt worden.
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ééngreeps bad-/
douchemengkraan
387700575

KLUDI O-CEAN
WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
met joystick
383450510

toiletkraan
381160530

ééngreeps wastafelmengkraan
met watervaluitloop
383400575

ééngreeps wastafelmengkraan
383500575

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
384300575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
387700575

zonder waste garnituur*
383510575

ééngreeps wastafelmengkraan
uit één stuk gemaakte
mengkraankorpus
met hoge, massief gegoten uitloop
uitloop 360° draaibaar
420250573

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
387500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

DOUCHE

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
387570575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
388300545
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

ééngreeps douchemengkraan
389700575

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
387550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
388350545
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto
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ééngreeps wastafelmengkraan
420230578
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI
BINGO STAR
Veel bewegingsvrijheid
De hoge, sierlijke uitloop en de zijdelingse bediening zijn
kenmerkend voor de solitair producten. KLUDI BINGO STAR
schept ongewoon veel KLUDI bewegingsruimte tussen de
mengkraan en de wastafel, die individueel benut kan worden.

Hoge uitloop naar wens
360° draaibaar
Als aanvulling op de KLUDI bewegingsruimte biedt KLUDI BINGO STAR
de mogelijkheid tussen twee uitvoeringsvarianten te kiezen: de ééngreeps
wastafelmengkraan met een 360° draaibare uitloop of met een 30°/30°
aanslagbegrenzing.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
draaibare uitloop (360°)
420230578

chroom

ééngreeps wastafelmengkraan
met aanslagbegrenzing 30°/30°
420300578
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inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
382450576

KLUDI BOZZ
Pure vormgeving
KLUDI BOZZ viert de oervorm van de cilinder.
De gehele mengkranenserie is uit cilindrische
materialen geconstrueerd, die in perfecte proporties
bij elkaar horen. Reductie tot de zuivere vorm.

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
382910576

ééngreeps waskommengkraan
382960576

doorlaat 5l/min*
382920576

ééngreeps wastafelmengkraan
met hoog gebogen uitloop
uitloop 360° draaibaar
382940576

3-gats wastafelemengkraan
met hoogebogen uitloop
383910576

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 180 mm
382440576

staande toiletkraan met
perlatorbediening
perlatorbediening met afgeronde pin
380160530

voor lagedruk boilers*
382970576

Nieuw
3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
383930576

Nieuw
3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
383930520

voorsprong 230 mm*
382450576
inbouwset*
38243
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KLUDI BOZZ

Nieuw

Nieuw

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
384240576

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor tegelrandmontage
voorsprong 220 mm
384240520

wand toiletkraan met
perlatorbediening
voorsprong 185 mm
380180530

toiletkraan
381160530

voorsprong 110 mm*
380170530

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
385330576

ééngreeps bad-/douchemengkraan
386910576

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

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

DOUCHE
staande toiletkraan met
perlatorbediening
380160530

baduitloop
wandmontage
3850505

ééngreeps douchemengkraan
388310576

De veelvoud van cilinders
thermostatische douchemengkraan
352030538

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

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

KLUDI BOZZ toont, hoe goed cilindrische vormen
bij elkaar passen. De combinatie werkt bij een
mengkraan net zo harmonisch als de serie in een
gehele badkamer. Als toiletkraan met descente
perlator bediening, als ééngreepsmengkraan voor
moderne waskommen of als driegatsmengkraan
met hooggebogen uitloop – KLUDI BOZZ biedt
veelzijdige oplossingen voor de openbare gebouwen, de horeca en privé badkamers.
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KLUDI ZENTA
Buitengewone diversiteit
De architectonische grondvormen cilinder en rechthoek bepalen het
design van KLUDI ZENTA. Bij de serie hoort een assortiment, dat door
de diversiteit indruk maakt. Voor nagenoeg alle toepassingen biedt
KLUDI ZENTA de passende oplossing, voor wastafels, bad of douche,
zelfs voor de keuken wordt deze designlijn doorgezet.

3-gats wastafelmengkraan
383930575
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ééngreeps wastafelmengkraan XL
382600575

Meer vrije ruimte onder de uitloop:
Die kunnen meer als handen wassen.

Bovendien ziet het geheel er ook nog goed uit: De uit één stuk gemaakte
mengkraankorpus vormt samen met de zijdelingse bedieningseenheid één
geheel. Waterhoeveelheid en temperatuur kunnen gewoontegetrouw precies
geregeld worden. En dankzij de logische rood/blauw markering is ook onder
een hoek van 45 graden duidelijk, of warm of koud water stroomt. Met drie
verschillende wastafel-ééngreepsmengkranen biedt het Zenta programma
voor elke toepassing de juiste oplossing.

KLUDI Vrije ruimte

Wie aan de wastafel niet alleen handen wast, moet maar eens kijken naar
het KLUDI vrije ruimte concept voor Zenta. Want als de mengkraan af en
toe ook gebruikt wordt voor haren wassen of het vullen van emmers,
kunnen ééngreepsmengkranen met zijdelingse bediening de voorkeur
genieten. Allereerst is de uitloop hoger en kan comfortabel gedraaid worden,
voorts is de zijdelingse hendel ergonomisch gunstig geplaatst. Ook
met willekeurige grote wastafels tonen deze mengkranen hun voordelen:
Draai- en straalbereik zijn gewoon ruimer als bij een klassieke ééngreepsmengkraan. En (last but not least): De zijdelingse bediening is reinigingsvriendelijk, want na het gebruik kan de kraan gesloten worden zonder de
gehele kraan met water en zeepresten vol te smeren.
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electronische wastafelmengkraan
3810005
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KLUDI ZENTA E

Hygiënisch door sensor besturing
Aanrakingsloos besturen de KLUDI ZENTA electronische mengkranen
de waterstroom. Dat garandeert de grootst mogelijke hygiëne in openbare
gebouwen, kantoren en in de horeca. Omdat de sanitaire ruimtes daar
intensief gebruikt worden is ook het efficiënt omgaan met grondstoffen
een belangrijk argument voor de sensor gestuurde mengkranen in het
KLUDI ZENTA design.
Dankzij de optische objectherkenning begint het water te stromen zodra
de infrarood techniek een objectbeweging gedetecteerd heeft. Overigens
eerst dan, wanneer alle drie ingebouwde sensoren gereageerd hebben.
Een ongewenst inschakelen b.v. door een waterdruppel voor een sensorveld, wordt daardoor probaat verhinderd. Zo draagt de intelligente techniek
ertoe bij, het verbruik van energie en water zinvol te beperken.
Met de KLUDI ZENTA electronische mengkranen kunnen zeer frequent
bezochte sanitaire ruimtes en privé badkamers functioneel en esthetisch
hoogwaardig ingericht worden. Drie varianten zijn te verkrijgen: met temperatuurkeuzegreep en menghendel, met voorinstelbare mengverhouding of
als toiletkraan, naar keuze voorzien van netaansluiting of met batterij.

De sensor sturing functioneert zonder aanraking.
Het water stroomt, zodra de intelligente infrarood
techniek een beweging heeft waargenomen.

Door middel van de mengknop kan de gewenste
watertemperatuur ingesteld worden.
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WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan XL
382600575

ééngreeps wastafelmengkraan
382500575

zonder waste garnituur*
382620575

zonder waste garnituur*
382510575

ééngreeps waskommengkraan
uitloophoogte 258 mm
382570575

ééngreeps wastafelmengkraan
uitloop 360° draaibaar
420250575

ééngreeps wastafelmengkraan
uitloophoogte 120 mm
382650575

ééngreeps waskommengkraan
382560575

ééngreeps wastafelmengkraan
uitloop 360° draaibaar
382940575

ééngreeps wastafelmengkraan
met hoog gebogen uitloop
uitloop 360° draaibaar
382550575

electronische wastafelmengkraan
met sensortechniek
met menginstelling
temperatuurkeuze greep
met batterij
3810005

electronische wastafelmengkraan
(voor koud of gemengd water)
met sensortechniek
zonder menginstelling
met batterij
3810205

electronische wastafelkraan 3/8
(voor koud of gemengd water)
met sensortechniek
zonder menginstelling
met batterij
3810505

met stroomaansluiting*
3820005

met stroomaansluiting*
3820205

met stroomaansluiting*
3820505

electronische inbouw
wastafelmengkraan
met sensortechniek
voorsprong 190 mm
3850205

electronische inbouw
wastafelmengkraan
met sensortechniek
met temperatuurkeuze greep
voorsprong 190 mm
3850105
voorsprong 240 mm*
3840105
38001
38002

electronische inbouw
wastafelmengkraan
met sensortechniek
voorsprong 190 mm
3850305

zonder waste garnituur*
420260575

Nieuw
3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
383930575

electronische inbouw
wastafelmengkraan
met sensortechniek
met temperatuurkeuze greep
voorsprong 190 mm
3850005
voorsprong 240 mm
3840005
38001
38002
64

voorsprong 240 mm*
3840205
38003
38004

voorsprong 240 mm*
3840305
38003
38004

KLUDI ZENTA

inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong 230 mm
382450575

BIDET

BADKUIP

ééngreeps bidetmengkraan
385300575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
386700575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor 4-gats badrandmontage
voorsprong 220 mm
384240575

2s badset
6075005-00

baduitloop met omstel
wandmontage
1350105

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
386500575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
386570575

toiletkraan
381160530

voorsprong 180 mm*
382440575
inbouwset*
38243

Nieuw
ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor 3-gats badrandmontage
voorsprong 140 mm
384460575
voor tegelrandmontage*
voorsprong 220 mm
384470575

1s badset*
6065005-00

baduitloop*
wandmontage
1350005

ééngreeps bad-/douchemengkraan
384240575

thermostatische bad-/
douchemengkraan
351010538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
388300545
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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DOUCHE

ééngreeps douchemengkraan
388700575

thermostatische douchemengkraan
351000538

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
386550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
388350545
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

3s handdouche
met kalk-snelreiniging:
booster, smooth, volume
6080005-00

1s handdouche
met kalksnelreiniging
6060005-00

Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI ZENTA 2S handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609005-00

glijstang: met glijstuk en
Logoflex doucheslang
L = 600 mm
6061005-00

2s handdouche
met kalk-snelreiniging:
smooth, volume*
6070005-00

3s doucheset
L = 600 mm
6083005-00

2s doucheset
L = 600 mm
6073005-00

1s doucheset
L = 600 mm
6063005-00

L = 900 mm*
6084005-00

L = 900 mm*
6074005-00

L = 900 mm*
6064005-00
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L = 900 mm*
6062005-00

chroom

*Geen foto

KLUDI ZENTA

KLUDI Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI ZENTA 1s handdouche
en Suparaflex doucheslang 1600 mm
6167705-00

ZENTA SHOWER DUO:
thermostatische douchemengkraan
2s doucheset
2s handdouche met regenstraal,
softstraal
L = 600 mm
6057605-00
L = 900 mm*
6057705-00

Douchen met de gewenste temperatuur
en drie straalsoorten

Volumestraal
De volumestraal is zowel breed als aangenaam.

thermostatische
douchemengkraan
351000538
3 s doucheset
6084005-00

Binnen seconden mengt de thermostaat de gewenste temperatuur en houdt deze constant. De KLUDI HotStop beschermt met
de ingebouwde temperatuurbegrenzing tegen verbrandingen. De
handdouche is op drie verschillende straalsoorten in te stellen voor individueel doucheplezier.

Softstraal
De softstraal zorgt door de cirkelvormig geplaatste
openingen voor een softe en aangename douchestraal.

Booster
De booster centreert de straal in het midden van
het doucheoppervlak en zorgt daardoor voor een
vitaliserende massagestraal.
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KLUDI ZENTA
BLACK & WHITE
Elegant zwart en puur wit

ééngreeps wastafelmengkraan
382509175

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan XL
382609175
382608675
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BIDET

ééngreeps wastafelmengkraan
382509175
382508675

ééngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur
382519175
382518675

ééngreeps bidetmengkraan
385309175
385308675

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
BADKUIP

Nieuw
ééngreeps bad-/douchemengkraan
386709175
386708675

1s badset
6066091-00

1s badset
6065091-00
6065086-00

thermostatische bad-/
douchemengkraan
351019138
351018638

ééngreeps douchemengkraan
351009138
351008638

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
386559175
386558675

DOUCHE

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
386509175
386508675

ééngreeps douchemengkraan
388709175
388708675

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

3s handdouche
booster, smooth, volumel
6080091-00
6080086-00

1s handdouche
met kalksnelreiniging
6060091-00
6060086-00

Nieuw
3s doucheset
L = 900 mm
6085091-00

wit/chroom

zwart/chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

3s doucheset
L = 900 mm
6084091-00
6084086-00
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ééngreeps wastafelmengkraan
322330575

KLUDI OBJEKTA
Slaat overal een goed figuur
De succesvolle serie neemt de trend van softe vormen over
en behoudt gelijktijdig de architectonische basisstructuur.
De duurzame mengkranen en douches zijn harmonisch in
te passen in verschillende badwerelden.
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KLUDI OBJEKTA

Perfecte harmonie bij grote wastafels
Steeds meer badkamers worden momenteel met grote wastafels uitgerust.
Daarbij passen KLUDI OBJEKTA ééngreeps wastafelmengkranen met zijdelingse bediening. De riante werking ontstaat door de hogere uitloop, die
meer comfortabele KLUDI bewegingsruimte tussen mengkraan en wastafel
biedt. Dat de uitloop ook gezwenkt kan worden, verhoogt de flexibiliteit nog
meer.
Waterhoeveelheid en temperatuur worden vertrouwd en precies middels de
zijdelingse bediening ingeregeld. Deze is uitgevoerd in het KLUDI OBJEKTA
design en harmonieert perfect met de uit één stuk vervaardigde mengkraanbehuizing, die zeer stabiel en hoogwaardig is. De gebogen buisuitloop
is afgestemd op het klassiek-moderne KLUDI OBJEKTA design.

ééngreeps wastafelmengkraan
320230575

Actueel, ergonomisch, comfortabel
Met een rechte mengkraanbehuizing en licht gewelfde vlakken aan
de bovenzijde van de uitloop en de hendel toont KLUDI OBJEKTA haar
hedendaagse design. De vormgeving is aangenaam, niet opdringend en
zet toch unieke accenten. In het dagelijks gebruik bewijst KLUDI OBJEKTA
zich als comfortabel en veilig. De bedieningselementen zijn ergonomisch
gevormd, de gewelfde vlakken zijn eenvoudig en snel te reinigen.
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thermostatische bad-/
douchemengkraan
352010538

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan XL
322600575

ééngreeps wastafelmengkraan
322330575
doorlaat 5l/min*
322350575
zonder waste garnituur*
321260575

ééngreeps wastafelmengkraan
voor lagedruk boilers
322340575

ééngreeps wastafelmengkraan
uit één stuk gemaakte
mengkraankorpus
met hoge, gebogen uitloop
uitloop 360° draaibaar
320230575
zonder waste garnituur*
320240575
BIDET

BADKUIP

Nieuw
3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
323930575

Nieuw
ééngreeps bidetmengkraan
324160575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
326530575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor 4-gats badrandmontage
voorsprong 220 mm
324250575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
326500575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met terugstroombeveiliging
326570575

Nieuw
ééngreeps bad-/douchemengkraan
1-gatsmontage
326850575

thermostatische bad-/
douchemengkraan
352010538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011
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KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI OBJEKTA

DOUCHE

inbouw thermostatische bad-/
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
358300538

ééngreeps bad-/douchemengkraan
verticale blokmengkraan
324890575

ééngreeps douchemengkraan
327640575

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
358350538

ééngreeps douchemengkraan
verticale blokmengkraan
326510575

thermostatische douchemengkraan
50% waterhoeveelheidsbegrenzing
352000538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
326550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

Benodigde toebehoren

*Geen foto
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KLUDI LOGO NEO
De logische beslissing
Duidelijke vormen en een betrouwbare techniek kenmerken
KLUDI LOGO NEO als lid van de KLUDI mengkranen familie.
De vlakke, horizontale uitloop en de duidelijke kanten zijn eigenschappen van de zakelijke vormgeving. Met KLUDI LOGO NEO
is de beslissing voor een kwaliteitsproduct gemakkelijk.

ééngreeps bad-/douchemengkraan
376810575

ééngreeps douchemengkraan
378410575

Spaart geld, ontziet het milieu
Modern en spaarzaam – twee attributen, die KLUDI LOGO NEO treffend
beschrijven. De mengkranenserie staat voor verfrissende designsignalen en
ontziet met twee functies de portemonnaie en het milieu. De EcoPlus-functie
van KLUDI spaart energie: Wordt de mengkraan in de middenstand geopend, dan stroomt uitsluitend koud water. Geen comfortverlies bij het wassen van de handen, tanden poetsen of water tappen voor de gieter. Maar
een aanzienlijke winst voor de huishoudelijke energie balans.
Bovendien reduceert de in de wastafelmengkraan toegepaste EcoAir-functie
het waterverbruik tot 40 procent bij het dagelijkse handen wassen - door het
water met lucht bij te mengen ontstaat desondanks een volle waterstraal.
Tot het uitgebreide assortiment hoort een ééngreeps wastafelmengkraan
met zijdelingse bediening. Onder de hoge, draaibare uitloop is meer KLUDI
vrije ruimte beschikbaar. Waterhoeveelheid en temperatuur zijn middels de
zijdelingse hendel precies in te stellen. Deze is overigens uiterst reinigingsvriendelijk, omdat hij met natte handen gesloten kan worden zonder dat de
mengkraan met water en zeepsporen volgekledderd wordt.
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KLUDI LOGO NEO
WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan
372820575
met buiseinde Ø 10 mm*
372810575

ééngreeps wastafelmengkraan
voor lagedruk boilers
372760575

ééngreeps wastafelmengkraan XS
372850575

ééngreeps wastafelmengkraan XL
uitloophoogte 120 mm
372900575

BIDET

ééngreeps wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting
372830575

ééngreeps wastafelmengkraan
voor lagedruk boilers
372750575

ééngreeps wastafelmengkraan
uit één stuk gemaakte
mengkraankorpus
met hoge, gebogen uitloop
uitloop 360° draaibaar
370230575

ééngreeps bidetmengkraan
375330575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
draaibare uitloop 250 mm
375910575

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
374190575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
draaibare uitloop 250 mm
met Tele handdouche
375920575

met buiseinde Ø 10 mm*
372800575

met buiseinde Ø 10 mm*
375310575

BADKUIP

ééngreeps bad-/douchemengkraan
376810575

universeel inbouwhuis*
38625

DOUCHE

CARE

ééngreeps douchemengkraan
378410575

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
374200575

ééngreeps wastafelmengkraan
public-armhendel 120 mm
372840575

ééngreeps wastafelmengkraan
kliniek-hendel 180 mm
372870575

universeel inbouwhuis*
38625

chroom

Benodigde toebehoren

*Geen foto

75

ééngreeps wastafelmengkraan XL
384840575

KLUDI TERCIO
De tijdloze KLUDI TERCIO
Tijdloos in de werkelijke betekenis, dat is KLUDI TERCIO. Een mengkranenserie, die men altijd graag ziet. Betrouwbare techniek en hoogwaardige
materialen zijn net zo kenmerkend als de aansprekende vormgeving.

3-gats wastafelmengkraan
383940575

De nieuwe ruimdenkendheid
In moderne badkamers domineert een nieuwe ruimdenkendheid. De XL-ééngreepsmengkraan in KLUDI TERCIO design is daarop gebaseerd. De extra grote mengkraan
komt bij wastafels met forse afmetingen optisch zeer goed tot zijn recht. Nog meer
KLUDI vrije ruimte tussen de wastafel en de mengkraanuitloop is bij de ééngreepsmengkraan met zijdelingse bediening beschikbaar. Met de hogere, draaibare uitloop
is deze mengkraan zeer flexibel in de bediening. Van de gewelfde oppervlakken
van de hendel en de uitloop kan het water gemakkelijk afvloeien – een pluspunt
qua reinigingsvriendelijkheid.

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
380230575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
384230575

WASTAFEL

ééngreeps wastafelmengkraan XL
384840575

ééngreeps wastafelmengkraan
384810575

ééngreeps wastafelmengkraan
doorstroom 5,0 l/min
384850575

ééngreeps wastafelmengkraan
voor lagedruk boilers
384760575

BIDET

Nieuw
ééngreeps wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting
384800575

ééngreeps wastafelmengkraan
uit één stuk gemaakte
mengkraankorpus
met hoge, gebogen uitloop
uitloop 360° draaibaar
380230575
zonder waste garnituur*
380240575
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3-gats wastafelmengkraan
met hoogebogen uitloop
383940575

ééngreeps bidetmengkraan
384320575

KLUDI TERCIO
BADKUIP

Nieuw
ééngreeps bad-/douchemengkraan
384820575

ééngreeps bad-/douchemengkraan
voor 4-gats badrandmontage
voorsprong 220 mm
384230575

thermostatische bad-/
douchemengkraan
351010538

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
386510575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

DOUCHE

inbouw ééngreeps bad-/
douchemengkraan
384190575

ééngreeps douchemengkraan
388420575

universeel inbouwhuis*
38625

thermostatische douchemengkraan
351000538

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
386560575
KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

inbouw ééngreeps
douchemengkraan
384200575
universeel inbouwhuis*
38625

chroom

Benodigde toebehoren
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wastafelmengkraan
210370508

WASTAFEL

wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting
210600508
210600515
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BADKUIP

wastafelmengkraan
met waste garnituur
210370508
210370515

toiletkraan
200130508
200130515

bad-/douchemengkraan
zonder douchegarnituur
251250508
251250515

De afgebeelde producten vormen slechts een klein gedeelte van ons omvangrijke assortiment.

KLUDI STANDAARD

KLUDI
STANDAARD
De naam voor
betrouwbaarheid
Al tientallen jaren definieert KLUDI STANDAARD
oersolide betrouwbaarheid. De beproefde
mengkranenserie is robuust genoeg om ook na
jaren intensief gebruik nog steeds probleemloos
te functioneren. Op KLUDI STANDAARD kan men
altijd rekenen - in alle uitvoeringsvarianten.

DOUCHE

bad-/douchemengkraan
262090508
262090515

chroom

douchemengkraan
zonder douchegarnituur
262020508
262020515
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KLUDI
ROTEXA
Met KLUDI ROTEXA
stroomt het water
fluisterzacht
Luid plonsen hoort tot het verleden. Met KLUDI ROTEXA
MULTI stroomt het water zachtjes langs de badrand direct uit de in het overloopgat gemonteerde uitloop.
Het moderne vul- afvoer- en overloopgarnituur is in de
badkuip geïntegreerd. Voor een ongestoord badgenoegen op elk gewenst tijdstip, zonder de buren overlast
te bezorgen.
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KLUDI ROTEXA
UITADEMING

Badvul-, afvoer- en
overloopcombinatie
afmontageset
7182605-00

Badvul-, afvoer- en
overloopcombinatie
inbouwset
2131500-00

afdekkap voor buisbeluchter
82308505-00

buisbeluchter
inbouwset
1077200-00

afvoer-en overloopgarnituur
afmontageset
7106605-00

Ecostop met haarvangzeef en
afdekplaat ø 70 mm
7060405-00

afvoer-en overloopgarnituur
inbouwset
2104000-00

slangaansluitbocht 1/2”
met terugstroombeveiliging
6306105-00
6306143-00

afvoer-en overloopgarnituur
inbouwset
2140705-00
afvoer-en overloopgarnituur*
inbouwset
2140805-00
afvoer-en overloopgarnituur*
inbouwset
2140905-00

chroom

wit

*Geen foto
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KLUDI PUSH
Water met een druk op de knop
De drukknop is als bedieningsconcept in de badkamer beland – KLUDI PUSH
maakt intuïtief douchen met een druk op de knop mogelijk. Wordt op de knop gedrukt, dan stroomt het water uit de hoofddouche, zijdouches of handdouche – tot
opnieuw op de knop wordt gedrukt en de waterstroom stopt. Simpel principe, pure
functionaliteit.
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KLUDI PUSH

Een bijzondere douche belevenis
Drukknoppen zijn comfortabel en in vele situaties van het dagelijks leven
toegepast: dankzij KLUDI PUSH nu ook bij de bediening van in de wand
gemonteerde armaturen. Het principe aan/uit werd daarbij puur mechanisch
gerealiseerd. KLUDI PUSH maakt douchen met de gewenste temperatuur
mogelijk, met een druk op de knop, dag in dag uit.
KLUDI PUSH is in twee varianten verkrijgbaar: met comfortabele thermostaat of met praktische keramische-cartouche. De temperatuurinstelling
functioneert bij beiden eenvoudig en exakt; de thermostatische mengkraan
regelt zelfs tijdens het douchen automatisch na. En ook wat betreft heetwater-veiligheid bieden beide oplossingen het optimum. De thermostaat
beschikt over een blokkering met drukknop bij 38 graden watertemperatuur,
de mengkraan over een bij de installatie voorinstelbare heetwaterbegrenzing.
Nuttig detail overigens: de haptische knoppen zijn, ook met ingezeepte
handen en ook met schuim in het gezicht, veilig te bedienen.

met een druk op de knop de
straalsoorten in- en uitschakelen

Alle PUSH varianten worden met vier knoppen
geleverd (hoofddouche, handdouche, zij douches,
baduitloop), waarvan twee individueel gemonteerd
en gecombineerd kunnen worden

Gewenste temperatuur kiezen
Veiligheid dankzij 38 °C heetwater
blokkering

Door soft-close-technologie van het langzaam
sluitende magneetventiel ontstaan geen drukslagen
in de waterleidingen

solide drukknoppen
voor senioren voelbaar en hoorbaar
tot twee functies gelijkertijd bedienbaar
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inbouw douche thermostaat
388110538
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KLUDI PUSH

Mengcomfort naar wens
De thermostaat-variant is supercomfortabel: een automatisch regelelement
zorgt ervoor, dat altijd water op de gewenste temperatuur stroomt. Zelfs
temperatuurschommelingen in het leidingnet corrigeert de thermostaat
direct. Maatgevend voor de drukknop is de 38 graden grens. Een sterk veiligheids-pluspunt voor families met kinderen.
De hendelmengkraan-variant biedt bewezen eengreeps-comfort bij de
temperatuur-instelling. Met een stabiele watertoevoer als uitgangspunt, blijft
de hendel gedurende de volledige douchegang ook hier op de gewenste
temperatuur. Het keramische element in de cartouche is duurzaam, onderhoudsvrij en precies.

Knoppen naar wens
Eén of twee functies aansturen: Bij iedere KLUDI PUSH afmontage-set voor
één functie is een knop met aan/uit symbool bijgevoegd. Meer keuze is er
bij de voor twee functies ontworpen afmontage-set: hierbij zijn vier knoppen
bijgevoegd voor hoofddouche, zijdouches, handdouche of baduitloop. Welke twee symboolknoppen toegepast worden, wordt afhankelijk van de twee
gebruikte functies tijdens de montage gekozen.
Rond of als afgeronde variant: de afmontage-sets van KLUDI PUSH passen
op alle gangbare armaturenconcepten in de badkamer. De gedefinieerde
kanten en perfecte vlakken geven uitdrukking aan hoge kwaliteit en verfijnde
verwerking.
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De evolutie:
KLUDI PUSH en
KLUDI FLEXX.BOXX
Flexibel blijven
De KLUDI FLEXX.BOXX is het unieke veilige universele
inbouw-systeem van KLUDI – en de basis voor alle
KLUDI-PUSH-varianten. De intelligente box vergemakkelijkt de montage, beschermt tegen in-of uitstromend
water en maakt het flexibele spel mogelijk met verschillende armaturen-afmontagesets in functie, design en
oppervlakken.
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KLUDI PUSH
KLUDI PUSH

Nieuw
inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
met drukknop voor bediening
van een toepassing
388010538

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
388030538

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
met drukknop voor bediening
van twee toepassingen
388110538

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
met drukknop voor bediening
van een toepassing
388020538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

Nieuw

Nieuw

Nieuw

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
388040538

inbouw douche thermostaat
afmontageset met binnenwerk
met drukknop voor bediening
van twee toepassingen
388120538

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
386010538

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
386030538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk
met drukknoppen voor bediening
van twee uitgangen
386110538

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
386020538

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk met
drukknop voor bediening
van een uitgang
386040538

inbouw douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk met
drukknoppen voor bediening
van twee uitgangen
386120538

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
universeel inbouwhuis
88011

chroom

Benodigde toebehoren
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Accessoires
Wie zijn badkamer met JOOP! van KLUDI inricht, bewijst een stylist te zijn – en dat
eindigt niet bij de mengkraan. De hoogwaardige accessoires van de collectie – handdoekhouders, zeepdispensers, glashouders, planchets, klosetrolhouders en kloset
borstelgarnituren – zijn daarom meer als praktische hulpmiddelen. Het zijn hoogst
decoratieve elementen uit hoogglans verchoomd metaal en het fijnste kristalglas,
die het levensgevoel en de extravagantie van JOOP! in de hele badkamer tonen.

handdoekhouder
5597705
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ACCESSOIRES

planchet van kristalglas
320 mm
5597305H7

zeephouder
kristalglas
5598505H7

glashouder
kristalglas
5597505H7

zeepdispenser
reservoir kristalglas
5597605H7

reserverolhouder
5597205

papierhouder
5597105

toiletborstelgarnituur
5597405H7

handdoekring
5597805

handdoekhouder
5597705

badhanddoekhouder
5598005

haak
groot
5598205

260 mm*
5598305H7

800 mm*
5597905
badgreep*
l = 300 mm
5598105

chroom

*Geen foto

klein*
5598405
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KLUDI AMBA Accessoires,
zo mooi als de mengkranen
Bij KLUDI AMBA hoort een eigen, omvangrijke accessoires-lijn. Deze is perfect op
de mengkranen afgestemd. Zo kunnen badkamers uniform met het KLUDI AMBA
design ingericht worden. Haken, grepen en houders zijn hoogwaardig verchroomd,
de inzetten uit porselein.
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KLUDI AMBA
ACCESSOIRES

zeepdispenser
flacon uit porselein
5397605

glashouder
drinkglas uit porselein
5397505

zeepschaal
schaal uit porselein
5398505

haak
5398405

handdoekhouder
5397705

badhanddoekhouder
L = 650 mm
5398005

badgreep 350 mm
5398105

papierhouder
5397105

L = 850 mm*
5397905

reserverolhouder
5397205

chroom

toiletborstelgarnituur
flacon uit porselein
5397405

*Geen foto
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KLUDI E2 Accessoires
Alles heeft zijn eigen plaats – een stijlvermenging is vermijdbaar. Want passend
bij KLUDI E2 is een hoogwaardig accessoire-assortiment verkrijgbaar in Soft-EdgeDesign. Verchroomd metaal en mondgeblazen opaal-glas benadrukken de vormen
van het KLUDI E2 ontwerp: Handdoekhouder, zeepdispenser, klosetrolhouder,
drinkglas – voor een badkamer als een geheel.

universele glashouder
4998205
zeepdispenser
4997605

theelichthouder
4998305
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KLUDI E2
ACCESSOIRES

zeepdispenser
mondgeblazen opaal glas, wit, mat
4997605

universele glashouder
mondgeblazen opaal glas, wit, mat
4998205

glashouder
mondgeblazen opaal glas, wit, mat
4997505

planchet
opaal glas, wit, mat
216 x 140 mm
4998705

zeepschaal
opaal glas, wit, mat
4998505

theelichthouder
opaal glas, wit, mat
4998305

haak
4998405

double handdoekhouder XS
4999005

badhanddoekhouder
L = 650 mm
4998005

papierhouder
4997105

reserverolhouder
4997205

handdoekhouder
L = 455 mm*
4997705

toiletborstelgarnituur
4997405

badgreep
L = 350 mm*
4998105

chroom

*Geen foto
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opbouw wastafel
49W0343
counter module
49CM143
counter module unit
49CMU43
kristalspiegel
49SP343
diepspoel-WC
49WCW43
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KLUDI PLUS

KLUDI PLUS

De flexibele badkamer
De kunst bij het ontwerpen van een badkamer is het optimaal benutten
van de beschikbare ruimte. KLUDI PLUS werd voor dit criterium ontwikkeld.
De collectie omvat keramische oplossingen voor wastafel, kloset en bidet,
spiegel – en elegante badkamermeubelen.
Drie verschillende uitbreidingsniveaus maken dit concept universeel toepasbaar: van de kleinste badkamer tot een familiebadkamer. Het designconcept
toont een breed stijlspectrum van modern wonen en overtuigt ook in de
details. Het harmonieert perfect met de premiummengkranen en accessoireserie van KLUDI.

Kleine badkamer – perfect benut
De kleine- of gastenbadkamer is de koningsdicsipline binnen badkamerplanning: Zelfverklarende functionaliteit en hoge designeisen zijn vereist.
KLUDI PLUS toont juist hier bij planning en realisatie zijn sterktes en zijn
grote flexibiliteit. De meubelset kent drie uitbreidingsniveaus, al naar gelang
de grootte van het huishouden en opbergbehoefte. Daarbij passend worden
twee keramische wasplaatsoplossingen aangeboden: een opzet-waskom en
een wandwastafel. Twee spiegelvarianten - met en zonder lichtelementen
- bieden functionele details. Een voorbeeld: De kastdeuren zijn greeploos
dankzij hoogwaardig deurbeslag. Aantippen voldoet.

Uitbreidingsniveau 1
Opbouwwastafel met countermodule – dat is de
basis van het KLUDI PLUS concept.

Uitbreidingsniveau 2
Bij de countermodule console past de onderkast –
countermodule unit. Deze onderkast biedt nuttige
opbergruimte in de gastenbadkamer.

Uitbreidingsniveau 3
De dubbele countermodule unit staat voor design,
dat zich nuttig maakt. Het meubilair biedt ook voor
hoge eisen voldoende bergruimte.
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wastafel
49W0543
kristalspiegel
49SP343
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KLUDI PLUS
WASTAFEL

wastafel
142 x 500 x 500 mm
49W0543

opbouw wastafel
90 x 325 x 325 mm
49W0343

afvoer-en overloopgarnituur
te combineren met:
KLUDI PLUS WT 49W0543
4999905

counter module
80 x 405 x 312 mm
49CM243

counter module unit
300 x 405 x 312 mm
49CMU43

COUNTER MODULE

counter module
80 x 405 x 312 mm
49CM143

SPIEGEL

spiegel met verlichting
800 x 500 mm
49SP243

kristalspiegel
800 x 405 mm
49SP343

WC

BIDET

diepspoel-WC
370 x 560 x 350 mm
49WCW43

chroom

klosetzitting
met softclose
49WCS43

keramiek wit

decor paneel voor WC/bidet
te combineren met:
KLUDI PLUS WC 49WCW43 en
KLUDI PLUS Bidet 49BIW43
4998905

bidet
370 x 560 x 305 mm
49BIW43
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glashouder
4897505
handdoekhouder
4897705

ACCESSOIRES

zeepdispenser
gesatineerd glas
4897605

glashouder
gesatineerd glas
4897505

zeepschaal
gesatineerd glas
4898505

handdoekhouder
4897705

badhanddoekhouder 650 mm
4898005

badhanddoekhouder
met planchet 600 mm
4898905

dubbele badhanddoekhouder
550 mm
4898805

badgreep 350 mm
4898105
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KLUDI A-XES
Accessoires in KLUDI Design
Modern en hoogstaand, licht en gracieus – zo presenteert zich
KLUDI A-XES. De accessoires zijn de ideale toevoeging op de
KLUDI mengkranen. De duidelijke vormgeving vanuit cilinder en
kubus maakt combinaties met ieder baddesign mogelijk.

Flexibel te combineren
Alle accessoire-houders zijn 180° draaibaar en daardoor naar
behoefte rechts- of linkszijdig te bevestigen. De gesatineerde
glazen elementen passen naadloos in de verchroomde houders. Door de verchroomde afdekkapjes worden de montagegaten slim gecamoufleerd.

sponshouder
4898605

sponshouder
hoekmontage
4898705

toiletborstelgarnituur
4897405

haak
4898405

papierhouder
4897105

reserverolhouder
4897205

De accessoires zijn variabel links- en rechtszijdig te monteren

chroom
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KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6709505-00

KLUDI DOUCHES
EN SHOWERSYSTEMEN
Voor een individuele
douchebeleving
Hand- en hoofddouches, Dual-Shower-Systems met of
zonder thermostaat, verschillende designs en nuttige
functies – het KLUDI doucheprogramma biedt een brede
keuze aan oplossingen, afgestemd op verschillende
installaties en de persoonlijke douchevoorkeur.
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KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEME

KLUDI Dual-Shower-Systems:
Meer ruimte voor individualiteit
De KLUDI Dual-Shower-Systems creëren douchebelevenis op maat!
Dat ligt hoofdzakelijk aan de individualiteit van de systemen. Ze kunnen
exact aan de betreffende inbouwsituatie en de persoonlijke wensen aangepast worden. Nu meer dan ooit, want KLUDI heeft de instelmogelijkheden
van de Dual-Shower-Systems verder geoptimeerd.
De hoogtetolerantie van maar liefst 30 centimeter biedt bijvoorbeeld
de mogelijkheid een KLUDI Dual-Shower-System ook bij geringe
plafondhoogte te installeren. Het probleem van een te lange met water
gevulde douchestang bestaat niet meer. Ook de douchearm van de
hoofddouche kan traploos ingesteld worden, zoals die het beste bij de
inbouwsituatie en de douchegewoontes van de gebruiker past.

De 30 cm hoogte tolerantie opent bij de montage
van de watervoerende douchestang nieuwe mogelijkheden. Daardoor passen de KLUDI Dual-Shower-Systems ook bij lage plafonds.

Bij de installatie kan de zijwaarts beweegbare
douchearm traploos ingesteld worden, optimaal
afgestemd op de inbouw situatie en de douchegewoonte van de gebruiker.
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SHOWER-SYSTEME

Nieuw
KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
met 3 douche-units
KLUDI FIZZ 3S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
met 3 douche-units
KLUDI FIZZ 1S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709505-00

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System
met 2 douche-units
KLUDI FIZZ 3S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709105-00

KLUDI A-QA
Dual-Shower-System
met KLUDI A-QA hoofddouche
G 1/2 x 140 x 245 mm
met KLUDI A-QA handdouche
4919105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-MonoShower-System DN 15
50% waterhoeveelheidsbegrenzin
6608105-00

KLUDI A-QA v
Shower-Duo:
thermostatische douchemengkraan
3 s doucheset KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00
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KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
met hoofddouche 250 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6619505-00

met 3 douche-units*
6709305-00

KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI ZENTA 2S handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609005-00

KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEME

Nieuw
KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
met hoofddouche 200 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
met hoofddouche 250 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-DualShower-System DN 15
met KLUDI A-QA schoteldouchekop
met KLUDI A-QA handdouche
4909505-00

KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI ZENTA 1s handdouche
en Suparaflex doucheslang 1600 mm
6167705-00

chroom
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KLUDI FIZZ
Elegance en kracht van de waaier
Uniek en zacht-vloeiend: de waaiervorm van KLUDI FIZZ douches.
Door het buitengewone design wordt een straal tot stand gebracht,
die zijn kracht behoudt. De combinatie van chroomelementen met de
hoogglans witte straalbodem zet een nieuw, sterk designaccent:
fris, zuiver, uitgesproken.

hoofddouche
6757805-00
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KLUDI FIZZ

Perfecte douchebeleving met volle,
zachte straal
De driekopsdouche met propeller look combineert markant design met een
maximale douchestraal. Elk van de drie douches is beweegbaar, zodat de
straal telkens individueel versteld kan worden.
De unieke handdouche in waaiervorm kan naar drie straalsoorten
versteld worden. Met de lichtlopende verstelknop is het wisselen tussen
volumestraal, booster en Smooth Line een peulenschilletje. De verstelknop
is ergonomisch optimaal gepositioneerd.

De handdouche als hoofddouche
KLUDI FIZZ presenteert de nieuwe stijl van de hoofddouche: gewoon de handdouche in de hoofddouchehouder
draaien. De unieke inbouw oplossing is praktisch en flexibel. De handdouche is zo nodig simpel te vervangen.
In de hoofddouchehouder kan zowel de eenvoudige handdouche als ook de variant met drie straalsoorten
gemonteerd worden. De douche is middels het kogelgewricht verstelbaar – tot een hoek van 36°.

Individueel instelbare tweekopsdouche
Daarop verheugt men zich elke dag: De KLUDI FIZZ tweekopsdouche produceert een wonderbaarlijk volle
doucheregen, die zich perfect aan het menselijk lichaam aanpast. Daarvoor zijn de beide douches individueel in te stellen. In lijn of in tegengestelde richting geplaatst, een ieder geniet met KLUDI FIZZ van zijn
geheel persoonlijke douchebeleving.

KLUDI douche-hygiëne
Na iedere douche sijpelt het restwater uit de
KLUDI FIZZ handdouche. Dat zorgt voor meer
douche-hygiëne en vermijdt storend en langdurig
nadruppelen.
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DOUCHES

KLUDI FIZZ
3s handdouche
met kalksnelreiniging
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
6770005-00

KLUDI FIZZ
1s handdouche:
met kalksnelreiniging
6760005-00

KLUDI FIZZ
3s badset
6775005-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
met 2 douche-units
Hoofddouche met 1 straalsoort
(volume)
6757505-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
met verstelbare kogelgewricht
hellingshoek van 36 °
6758005-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
wandmontage
met verstelbare kogelgewricht
hellingshoek van 36 °
6757005-00

KLUDI FIZZ
douchegarnituur
6705105

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
met 3 douche-units
KLUDI FIZZ 3S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
met 3 douche-units
KLUDI FIZZ 1S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709505-00

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System
met 2 douche-units
KLUDI FIZZ 3S handdouche
en Suparaflex Silver
doucheslang 1600 mm
6709105-00

1s badset*
6765005-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
met 3 douche-units
Hoofddouche met 1 straalsoort
(volume)
6757805-00

KLUDI FIZZ
draaibare
douche kop houder DN 15
6756005-00

KLUDI FIZZ
zijdouche
6708305-00
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met 3 douche-units*
6709305-00

KLUDI FIZZ

Nieuw

Nieuw
KLUDI FIZZ
3s handdouche
6770043-00

KLUDI FIZZ
1s handdouche
6760043-00

Nieuw
KLUDI FIZZ
3s badset
6775091-00

KLUDI FIZZ
1s badset
wand-aansluitbocht met
douchehouder G 1/2
6767091-00

1s badset*
6765091-00

KLUDI FIZZ
3s doucheset
L = 900 mm
6774005-00

Nieuw
KLUDI FIZZ
3s doucheset
L = 900 mm
6774091-00

Nieuw
KLUDI FIZZ
1s doucheset
L = 900 mm
6764091-00

KLUDI FIZZ
glijstang
L = 900 mm
met glijstuk en
Suparaflex doucheslang
6762005-00

1s doucheset*
L = 900 mm
6764005-00

chroom

Nieuw

wit/chroom

wit

*Geen foto
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KLUDI
FRESHLINE
Het totale doucheplezier
Een grote hoofddouche hoort voor een perfect doucheplezier er bij. KLUDI biedt dit nu ook als aanpassing:
Het Thermostaat-Dual-Shower-System uit de
KLUDI Freshline serie staat voor multifunctioneel
douchecomfort. Alles wat men daarvoor nodig heeft
is een wateraansluiting en de wil het persoonlijke
douchecomfort te optimeren. Bij het douchesysteem
hoort een hoofddouche met 25 cm doorsnede, een
flexibele 3s handdouche en een thermostatisch geregelde douchemengkraan. De thermostaat geeft steeds
de gewenste temperatuur water en heeft een Hot-Stop
beveiliging tegen verbranding.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6709205-00
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KLUDI FRESHLINE

Nieuw in de Comfort-klasse
Al het goede komt van boven: Met de Freshline zet KLUDI in de
Comfort-klasse van douches met 14 cm doorsnede nieuwe accenten.
De behuizing bestaat uit hoogwaardig, hoogglans verchroomd kunststof.
De zachte anti-kalk straalnoppen zorgen voor een keurige doucheregen,
ook bij hard water – kalkafzetting kan eenvoudig met een spons weggeveegd worden.
De witte doucheplaat is het optische highlight van deze verchroomde
handdouche: Beschikbaar met één straalsoort (volumestraal) of als variant
met 3 straalsoorten (3s), die middels eenvoudig draaien van de doucheplaat
gekozen kunnen worden.
Voor hygiënische optimering beschikt de 3S douche over een leegloopfunctie – na het douchen kan restwater uit de douchekop simpel afgetapt
worden. Heldere zaak: Geen lastig nadruppelen of nadweilen.

Volumestraal
De volumestraal benut de breedte van de 14 cm
doucheplaat; hij is breed en zacht.

Smooth Line
Bij de straalvariant “Smooth Line” mengen
mini-perlatoren lucht bij het water. Het resultaat
is een brede, zachte waterval

Booster
De straalvariant “Booster” produceert een vitaliserende massagestraal
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3 s doucheset
6794005-00
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KLUDI FRESHLINE
DOUCHES

KLUDI FRESHLINE
3s handdouche
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
6790005-00

KLUDI FRESHLINE
1s handdouche
met 1 straalsoort: volume
6780005-00

KLUDI FRESHLINE
voor schoteldouchekop
6751105-00

KLUDI FRESHLINE
1s badset
6785005-00

KLUDI FRESHLINE
1s doucheset
L = 600 mm
6783005-00

KLUDI FRESHLINE
3s doucheset
L = 600 mm
6793005-00

L = 900 mm*
6784005-00

L = 900 mm*
6794005-00

KLUDI FRESHLINE
Dual-Shower-System
met hoofddouche
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
met KLUDI FRESHLINE
3s handdouche 6790005-00
met KLUDI SUPARAFLEX doucheslang
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00

KLUDI FRESHLINE
Thermostat-DualShower-System DN 15
met hoofddouche
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
met KLUDI FRESHLINE
3s handdouche 6790005-00
met KLUDI SUPARAFLEX doucheslang
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00

KLUDI FRESHLINE
3s badset
6795005-00

chroom

*Geen foto
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KLUDI A-QA
Meervoudig douchegenot
KLUDI A-QA is als het water: verfrissend en altijd weer nieuw.
Bij de doucheserie horen douches en gecombineerde douchesets
in een enorme variëteit. Het spectrum reikt van de naar meerdere
straalsoorten instelbare handdouche via talrijke Thermostaat-DualShower-Systems tot aan de Shower Family.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6609505-00
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KLUDI A-QA

Het Dual-Shower-System
met grote schoteldouchekop
Welke douchebeleving mag het zijn? De KLUDI A-QA Thermostaat-Dual-ShowerSystem combineert de maximale doucheregen uit de grote schoteldouchekop met
de naar drie straalsoorten instelbare handdouche. De kleinere Eco-straal-handdouche
uit de KLUDI A-QA doucheserie verbruikt tot 50% minder water.
Dicht tegen de wand en daardoor zeer ruimtebesparend wordt de glijstang gemonteerd. Dat brengt gelukkig veel bewegingsvrijheid. De KLUDI douche-hygiëne functie
zorgt voor een snelle en simpele afvoer van het restwater en verhindert het storende
nadruppelen. De heetwaterblokkering KLUDI HotStop beschermt betrouwbaar tegen
verbranding.

De 30 cm hoogte tolerantie opent bij de montage
van de watervoerende douchestang nieuwe mogelijkheden. Daardoor passen de KLUDI Dual-Shower-Systems ook bij lage plafonds.

Bij de installatie kan de zijwaarts beweegbare
douchearm traploos ingesteld worden, optimaal
afgestemd op de inbouw situatie en de douchegewoonte van de gebruiker.

Volumestraal
De volumestraat is gelijkblijvend breed en zacht.

Softstraal
De softstraal zorgt met de cirkelvormige plaatsing
van de jets voor een aangenaam zachte douche
straal.

Booster
De Booster centreert de straal in het midden van
het doucheoppervlak en zorgt daardoor voor een
vitaliserende massagestraal.
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DOUCHES

KLUDI A-QA i
1s handdouche:
met kalksnelreiniging
brede douchestraal uit
90 straalopeningen
6610005-00

KLUDI A-QA i
1s badset
6615005-00

KLUDI A-QA s
handdouche
met kalksnelreiniging
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
6570005-00

KLUDI A-QA s
3s badset
6575005-00

KLUDI A-QA b
1s handdouche:
met 50% Eco functie
met kalksnelreiniging
6560005-00

KLUDI A-QA b
1s badset
6565005-00

KLUDI A-QA
slangaansluitbocht 1/2”
6554005-00

KLUDI A-QA
wanddouchehouder
6555105-00

met terugstroombeveiliging*
6554305-00

Nieuw
KLUDI A-QA
slangaansluitbocht 1/2”
6556005-00
6556043-00

Nieuw

KLUDI A-QA
wand-aansluitbocht G 1/2
traploos regelbare hoeveelheidsregeling
(keramisch bovendeel)
6556105-00

KLUDI A-QA
slangaansluitbocht 1/2"
traploos regelbare hoeveelheidsregeling
(keramisch bovendeel)
6554405-00

met stopkraan met keramisch
bovendeel*
6556205-00

met stopkraan met keramisch
bovendeel*
6554505-00

Nieuw

Nieuw
KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6443005-00
250 x 250 mm
6442505-00
200 x 200 mm*
6442005-00

Nieuw

KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6453005-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6433005-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
250 x 250 mm
6653105-00

KLUDI A-QA
Eco- hoofddouche
200 x 200 mm
6654005-00

200 x 200 mm*
6452005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

KLUDI A-QA
hoofddouche*
200 x 200 mm
6653005-00

Eco- hoofddouche*
250 x 250 mm
6654105-00

200 x 200 mm*
6432005-00
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KLUDI A-QA

KLUDI A-QA
hoofddouche
140 x 245 mm
4940205-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
Ø 245 mm
6651105-00

KLUDI A-QA
Eco- hoofddouche
Ø 245 mm
6652105-00

Ø 200 mm*
6651005-00

Ø 200 mm*
6652005-00

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

KLUDI A-QA
douchearm plafond 1/2”
L = 150 mm
6651505-00

L = 250 mm*
6651305-00

L = 150 mm*
6653505-00

KLUDI A-QA s
glijstang
L = 600 mm:
met glijstuk en Sirenaflex
doucheslang 1600 mm
6571005-00
L = 900 mm*
6572005-00

KLUDI A-QA v: Glijstang monteren
zonder te boren

KLUDI A-QA b
metaal glijstang
L = 955 mm
met glijstuk horizontaal en
verticaal verstelbaar
6564105-00

chroom

wit

KLUDI A-QA v
glijstang
L = 1100 mm:
met glijstuk en Suparaflex
doucheslang 1600 mm
6209505-00

*Geen foto

KLUDI A-QA v
Shower-Duo:
thermostatische douchemengkraan
3 s doucheset KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00

De montage van een nieuwe glijstang
is vaak zonder het boren van nieuwe
gaten niet mogelijk. Een elegante
oplossing biedt de KLUDI A-QA v
glijstang, want die gebruikt de
bestaande boorgaten. De flexibele
wandhouders kunnen over een
afstand van 1020 mm naar boven en
onder worden verschoven. Zo kunnen
deze exact daar gemonteerd worden,
waar reeds boorgaten aanwezig zijn.
De ideale oplossing voor de snelle
en schone renovatie zonder nieuwe
beschadigingen aan het tegelwerk.
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DOUCHES

Nieuw

Nieuw
KLUDI A-QA i
1s doucheset
L = 900 mm
6614005-00

KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
met hoofddouche 250 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6619505-00

KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
met hoofddouche 200 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
met hoofddouche 250 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA v
doucheset 3s
L = 1100 mm
6209605-00

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

KLUDI A-QA b
1s doucheset
L = 600 mm
6563005-00

KLUDI A-QA b
1s doucheset
metaal glijstang
L = 955 mm
6564205-00

L = 900 mm*
6574005-00

L = 900 mm*
6564005-00
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KLUDI A-QA

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System
met hoofddouche 200 mm
KLUDI A-QA s handdouche en
Suparaflex doucheslang 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-DualShower-System DN 15
met KLUDI A-QA schoteldouchekop
met KLUDI A-QA handdouche
4909505-00

KLUDI A-QA
Dual-Shower-System
met KLUDI A-QA hoofddouche G 1/2 x
140 x 245 mm
met KLUDI A-QA handdouche
4919105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-MonoShower-System DN 15
50% waterhoeveelheidsbegrenzing
6608105-00

3s doucheset
6574005-00

chroom

*Geen foto
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KLUDI LOGO
Doucheregen – ook
optisch inspirerend
Goed design, hoge functionaliteit en de beste kwaliteit:
Ook in het basis-segment formuleert KLUDI nu een
concept voor meer doucheplezier onder de douche. Met
de relaunch van de Logo-serie definieert de douchespecialist het nieuwe State of the Art. Nog nooit was in de
standaardklasse de doucheregen zo inspirerend – ook
optisch!

3s doucheset
6839005-00
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KLUDI LOGO

Opbruisend – met één
of drie straalsoorten
De nieuwe KLUDI LOGO glijstangen zorgen er voor, dat de Logo douches onder
de douche altijd binnen bereik zijn. Met transparante douchehouder om snel
de handdouche te pakken en weer terug te plaatsen. De verstelgreep van het
schuifstuk is ook met natte handen simpel los- en vast te draaien. De stang is
in 60 en 90 cm verkrijgbaar uit echt verchroomd messing – met passende
Logo-Flex-slang in 160 cm lengte.

DOUCHES

KLUDI LOGO
3s handdouche
booster, smooth, volume
6830005-00

KLUDI LOGO
1s handdouche
6810005-00

KLUDI LOGO
1s badset
KLUDI LOGO 1s handdouche DN 15
KLUDI LOGOFLEX
6801005-00
3s badset*
6803005-00

Volumestraal
De Volumestraal uit de gelijkmatig geplaatste straalopeningen is breed en
zacht – dat zorgt al op geringe hoogte
voor een goede vlakverdeling.

Smooth
De Smoothstraal wordt door zes mini
perlatoren gegenereerd, die lucht in
het water bijmengen en daardoor voor
een zachte waterval zorgen.

KLUDI LOGO
glijstang
L = 900 mm
6809005-00

KLUDI LOGO
1s doucheset
L = 900 mm
6819005-00

KLUDI LOGO
3s doucheset
L = 900 mm
6839005-00

L = 600 mm*
6806005-00

L = 600 mm*
6816005-00

L = 600 mm*
6836005-00

chroom

*Geen foto

Booster straal
De straalfunctie Booster vormt een
geconcentreerde massagestraal, die
de huid vitaliseert en verspanningen
vermindert.
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HANDDOUCHES

KLUDI FIZZ
3s handdouche
met kalksnelreiniging
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
6770005-00
6770043-00

KLUDI FIZZ
1s handdouche:
met kalksnelreiniging
6760005-00
6760043-00

KLUDI A-QA
handdouche
3910005-00

KLUDI A-QA i
1s handdouche:
met kalksnelreiniging
brede douchestraal uit 90
straalopeningen
6610005-00

KLUDI A-QA s
3s handdouche
met kalksnelreiniging
omstelbaar op drie straalsoorten
booster, smooth, volume
6570005-00

KLUDI A-QA b
1s handdouche:
met 50% Eco functie
met kalksnelreiniging
6560005-00

KLUDI ZENTA
3s handdouche
met kalk-snelreiniging:
booster, smooth, volume
6080005-00

KLUDI ZENTA
2s handdouche
met kalk-snelreiniging:
smooth, volume
6070005-00

KLUDI ZENTA
1s handdouche
met kalk-snelreiniging
6060005-00

KLUDI LOGO
3s handdouche
booster, smooth, volume
6830005-00

KLUDI LOGO
1s handdouche
6810005-00

KLUDI Regula handdouche ½”
6001105-00

122

KLUDI DOUCHES EN DOUCHESETS
HOOFDDOUCHES

Nieuw
JOOP!
hoofddouche
5577905-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
met 3 douche-units
Hoofddouche met 1 straalsoort
(volume)
6757805-00

KLUDI FIZZ
hoofddouche
met 2 douche-units
Hoofddouche met 1 straalsoort
(volume)
6757505-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6443005-00
250 x 250 mm
6442505-00
200 x 200 mm*
6442005-00

Nieuw

Nieuw

KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6453005-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
300 x 300 mm
6433005-00

200 x 200 mm*
6452005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
140 x 245 mm
4940205-00

KLUDI A-QA
hoofddouche*
doucheregen
6219105-00

200 x 200 mm*
6432005-00

KLUDI
douchearm
voorsprong 130 mm
6235305-00

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

voorsprong 230 mm*
6235405-00

L = 250 mm*
6651305-00

KLUDI A-QA
hoofddouche
doucheregen, softstraal,
massagestraal
6239105-00

zijdouche
6108305-00

stortdouche ½”
6051005-00

stortdouche G 3/4
6051105-00

chroom

wit

*Geen foto
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DOUCHESETS

KLUDI ADLON
doucheset
L = 600 mm
2710305
2710345

JOOP!
doucheset
L = 900 mm
5513005-00

KLUDI ZENTA
1s doucheset
L = 600 mm
6063005-00

KLUDI A-QA
doucheset
L = 900 mm
3914005-00

L = 900 mm*
6064005-00
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KLUDI ZENTA
3s doucheset
L = 600 mm
6083005-00

KLUDI ZENTA
2s doucheset
L = 600 mm
6073005-00

L = 900 mm*
6084005-00
6084086-00
6084091-00

L = 900 mm*
6074005-00

KLUDI DOUCHES EN DOUCHESETS
GLIJSTANGEN

KLUDI ZENTA
glijstang: met glijstuk
en Logoflex doucheslang
L = 600 mm
6061005-00
L = 900 mm*
6062005-00

chroom

verguld 23 karaat

KLUDI LOGO
glijstang
L = 600 mm
6806005-00

KLUDI STANDARD
glijstang
L = 600 mm
6048005-00

L = 900 mm*
6809005-00

L = 900 mm*
6048505-00

wit/chroom

zwart/chroom

*Geen foto
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Pictogrammen
KLUDI Lagedruk
Mengkraan voor lagedruk boilers

KLUDI Sensor
Mengkraan met sensor, zonder aanraken te bedienen

KLUDI Batterijfunctie
Mengkraan met batterij

KLUDI Stroom aansluiting
Mengkraan voor aansluiting op het stroomnet

KLUDI HotStop
Heetwaterblokkering bij 38 °C

KLUDI Eco -40%
Spaart tot 40% water

KLUDI s-pointer
Maakt het mogelijk de richting
van de waterstraal aan te passen
KLUDI Leegloopfunctie
Leegloop van restwater binnen seconden

In hoogte verstelbare en draaibare hoofddouche
De glijstang is tot 30 cm in hoogte verstelbaar,
de douchearm kan traploos zijwaarts gedraaid worden
Kalk snelreiniging
Kalkafzetting kan gemakkelijk
met de vingers verwijderd worden

Oppervlakken
chroom

wit/chroom

zwart/chroom

Copyright 2016
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chroom/glas green

Alle rechten voorbehouden.
Herdruk, verveelvoudiging en vertalingen zijn uitsluitend toegestaan met
onze schriftelijke toestemming.
Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

verguld 23 karaat

Op de foto van de serie KLUDI FRESHLINE gebruiken wij de
Keramic-douchetegel “TATAMI” van de firma Flaminia.

Een uitvoerige verklaring van onze
pictogrammen vindt u op de rugzijde van
de uitklapbare pagina.

Kludi Benelux C.V.
Witte Vlinderweg 23
1521 PS Wormerveer
Nederland

Gaarne omdraaien
Tel.: +31 75 6478866
Fax: +31 75 6478877
info@kludi.nl · www.kludi.com
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