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

Concept

De esthetiek van KLUDI ZENTA SL
komt voort uit haar vorm

HART

De KLUDI kwaliteits‑
cartouche voor een lange
levensduur en een
bijzonder stille waterstroom

VERFIJNING-TREND

Herz
Stück

Slank, elegant ontwerp en gereduceerde, duidelijke vormen voor
wastafels met en zonder waste
garnituur

Glanz
Voll

GLANZEND

Detail
Liebe

Fijn geslepen
en zorgvuldig
gepolijst voor
een blijvende
glans

LIEFDE VOOR
DETAIL

Perfect samenspel van cirkel en
rechthoek. Zachte contouren
combineren cilindrische en
kubische vormen en creëren
een vloeiende overgang

Frei
Raum

VRIJHEID

Wastafelkranen voor elke
badkamertoepassing

Wert
Arbeit

PRECISIE

De kleinst mogelijke randradius
voor maximale uiting

4

5

VAKMANSCHAP

Metalen rozet

KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
De nieuwe esthetiek
Wanneer cirkels en rechthoeken samenkomen
dragen ze de naam KLUDI ZENTA SL. De zachte
ontmoeting van geometrische basisvormen creëren
de nieuwe lichte look voor wastafel, bad en douche.
Tot in het kleinste detail doordacht, presenteert de
KLUDI ZENTA SL een archetypisch armaturenontwerp met vloeiende overgangen tussen kraanhuis,
uitloop en hendel.
Elegante rondingen contrasteren met rechte
lijnen en benadrukken hun geometrische precisie.
Een meesterwerk van industriële productiekwaliteit.
Precisie en vakmanschap zijn voorwaarden voor
het harmoniseren van zachte radiussen en precieze
randen met een hoogglans oppervlak. Met de hand
geslepen contouren, omgeven door het gladde
chroom oppervlak, geven dag in dag uit plezier
tijdens gebruik.
De slanke en minimalistische stijl van het
armaturenassortiment is geïnspireerd op het precisie-design, een actuele trend in het badkamerontwerp. Dankzij het elegante purisme, dat tot uiting
komt in het platte silhouet van de uitloop, past
KLUDI ZENTA SL perfect in elke tijdloze stedelijke
woonomgeving.

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

De KLUDI ZENTA SL-armaturenlijn maakt
deel uit van het KLUDI Smart Luxury-programma,
dat staat voor een bijzonder ontwerp en maximale
innovatiekracht. Eersteklas badkamerkranen vinden
hun unieke uitdrukking in inspirerende stijlwerelden.

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

KLUDI ZENTA SL
Symbiose in haar mooiste vorm

Vrijheid

Zachte straal

Duurzaamheid

Rondom perfect

De verzonken cartouche

Hoogwaardige kalk-

De EcoPlus-versie met een

Oplossingen voor ieder

van de stijlvolle douche-

afstotende perlatoren

uitloophoogte van 75 mm

badkamerformaat: De

mengkraan zorgt voor meer

vergemakkelijken het

bespaart energie door het

kraan met zijbediening is

bewegingsvrijheid tijdens

schoonhouden en zorgen

verminderde verbruik van

uit een stuk gegoten. De

het douchen.

altijd voor een zachte

heet en gemengd water.

uitloop draait vrij rond.

waterstraal.

Minimalisme. Lichte vormen teruggebracht tot de essentie.
Of het nu ronde, vierkante of zachte vormen zijn KLUDI ZENTA SL completeert de heldere, minimalistische
look van de moderne leefomgeving. Dunwandig keramiek
met slanke meubels en accessoires completeren een
puristische inrichtingsstijl.

Glanzend. Slank design zonder compromis in het functioneren. Nauwkeurige precisie wanneer randen oppervlakken raken.
Uitstekend KLUDI vakmanschap maakt dit mogelijk.
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Overzicht

KLUDI ZENTA SL

WASTAFEL

DOUCHE

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

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

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

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

482620565*
zonder waste garnituur

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

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

4860005
Baduitloop DN 15
Wandmontage
Voorsprong 170 mm

488700565
ééngreeps douchemengkraan DN 15

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20

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

480270565
ééngreeps wastafelmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 220 mm
met waste garnituur

486550565
inbouw ééngreeps
douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk

480280565
ééngreeps wastafelmengkraan DN 15
uitloophoogte = 220 mm

482920565*
zonder waste garnituur

Liefde voor detail. Cirkels en rechthoeken zijn bepalende stijlelementen en
geven een hoogstaande indruk. Dat is het resultaat van liefde voor detail,
dat elke stap in het productieproces bij KLUDI kenmerkt.
BAD

482560565
ééngreeps waskommenmengkraan
DN 15
uitloophoogte = 240 mm
zonder waste garnituur

482470565
inbouw 2-gats ééngreeps
wandmengkraan
voorsprong wanduitloop 180 mm

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

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Inbouwdeel DN 20

38242*
Inbouwdeel

Eco

voor lagedruk boilers

486500565
Inbouw ééngreeps bad- en douchemengkraan
afmontageset met binnenwerk

EcoPlus

*Zonder afbeelding
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Aantrekkingskracht. Cilindrische rozetten en kubische elementen komen
stijlvol samen. De metalen doucheaansluiting onderstreept de waardevolle armaturenlijn.

Leverbaar oppervlak: 05 chroom

11

Vrijheid. De cartouche, het hart van de kraan, is op de bad- en douchemengkranen naar achteren geplaatst. Dit geeft meer ruimte, ook in kleine
ruimtes.
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