De kwaliteit van
merk armaturen

Hoe behoud ik een veilig gevoel
bij de aanschaf van armaturen?

Het Kludi-principe:
1.000 Medewerk(st)ers in zes fabrieken in de wereld produceren dagelĳks
duizenden kwaliteits armaturen. Aan onze eis voor een constante hoge
kwaliteit ten aanzien van materiaal, milieu, bewerking en montage moet
daarbĳ steeds opnieuw voldaan worden.
Moderne productieeenheden en -middelen zĳn daarvoor net zo vanzelfsprekend als technische competentie en duurzame visie. Samengevat leidt
dat tot economische, technisch uitstekende en milieubewuste productieprocessen. Zo ontstaan dag in dag uit armaturen voor onze klanten, die
hun waarde behouden.
Want dat is waar het bĳ KLUDI om draait:

Kwaliteit, hoge toegevoegde
waarde en duurzaamheid
van meet af aan.
3 | KLUDI

INHOUD
Hoe en waar ontstaat eigenlĳk een merk armatuur?

6

Hoe herken ik de kwaliteit van merk armaturen?

14

Welke bĳzondere eigenschappen hebben
armaturen van KLUDI?

18

Welke after-sales-service biedt KLUDI?

30

KLUDI en de drinkwaterverordening

32

Hoe voldoet KLUDI aan certificeringen en normen?

36

5 | KLUDI

Hoe en waar
ontstaat eigenlijk
een merk armatuur?
Met ons hoofkantoor in Duitsland onderschrijven wij de
uitspraak Duitse kwaliteit en sturen onze productielocaties
aan in het hart van Europa, zoals bijvoorbeeld de fabriek in
Hornstein in Oostenrijk en Diósd in Hongarije. Hier fabriceren
wij duurzame producten van hoge kwaliteit.

KLUDI
Kwaliteitspolitiek
KLUDI biedt zĳn klanten als merk fabrikant producten
en dienstverleningen van hoge kwaliteit - permanent.
Het kwaliteitsbegrip is echter voor de onderneming
ondeelbaar: Product kwaliteit betekent uiteindelĳk
ondernemings kwaliteit. Alleen als combinatie is dat
een garantie voor werkgelegenheid en toekomst.
De kwaliteit van een KLUDI product is het resultaat
van een kettingreactie: Een KLUDI product gaat door
de handen van vele medewerk(st)ers. Iedere individuele
medewerk(st)er krĳgt zĳn product binnen deze kettingreactie uit de handen van een leverancier, controleert het
als een klant en geeft het als leverancier aan zĳn klant,
een collega, verder.
Gezamelĳk realiseren we zo waarde voor ons en onze
klanten - producten, die het waard zĳn, onder de merknaam KLUDI of onder de merknaam van onze klanten
verkocht en gekocht te worden.
Martin Kempf
KLUDI Kwaliteits-Management
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Onze kwaliteitspolitiek
KLUDI kwaliteit wordt door iedere medewerk(st)er bij voorbaat geproduceerd - en niet alleen achteraf door enkele
medewerk(st)ers gecontroleerd.
Ambitieuze kwaliteits doeleinden
Ambitieuze kwaliteitsdoelen worden jaarlijks nieuw vastgesteld. De mate van realisatie wordt permanent bewaakt,
gedocumenteerd en gepubliceerd.
Deze kwaliteitsdoelen zijn niet alleen een zaak voor de
productie: Wij zijn ons bewust, dat onze kwaliteitsdoelen
in iedere afdeling van de onderneming van toepassing
moeten zijn - van de medewerk(st)er aan de werkbank tot
aan de manager aan het bureau.
Kwaliteitscirkel
De afdelings- en fabrieksoverkoepelende KLUDI kwaliteitscirkel optimeert en verbetert onze producten en
dienstverlening continue en zelfstandig.
Het KLUDI kwaliteits-managementsysteem
Het KLUDI kwaliteits-managementsysteem optimeert
gestadig en strategisch productie en dienstverlening van
de KLUDI groep, zowel intern als extern.
De kwaliteitsmanager en de overige leden van het
kwaliteitsteam in iedere KLUDI vestiging garanderen de
voortdurende verbetering van de product- en ondernemingskwaliteit en rapporteren rechtstreeks aan de directie.

Het KLUDI partnerprogramma „Kwaliteit“
Het KLUDI partnerprogramma „Kwaliteit“ garandeert,
dat de eisen, die wij aan ons zelf stellen, ook door onze
leveranciers en wereldwijde partners geaccepteerd en
nagekomen worden. Nieuwe leveranciers worden door
KLUDI ondersteund om ons niveau van kwaliteitsbegrip
te realiseren.
Trainingen
Onze huidige gehaaste informatiemaatschappij wordt door
groeiende kennis en levenslang leren gevormd. KLUDI
houdt bij deze ontwikkeling rekening d.m.v. systematische
trainingprogramma’s Maar kennis is geen brengschuld
van de onderneming. Iedere medewerk(st)er draagt zelf
de verantwoording voor bijscholing en daardoor voor
persoonlijke mededingings capaciteit. KLUDI ondersteunt
medewerk(st)ers in hun streven naar verdere ontwikkeling –
in hun eigen interesse.

KLUDI milieu politiek
en veiligheids
management
In de focus van ons handelen geldt de fabricage van duurzame kwaliteits armaturen. Het onbekommerde gebruik
van onze producten gedurende een groot aantal jaren is
een voorwaarde van de betekenis “milieuvriendelijk”.
De KLUDI groep onderschrijft de ecologische grondwet:
vermijden – verminderen – verwerken.
Dat betekent specifiek: belasting van het milieu dient zo
veel mogelijk vermeden te worden. Als dit – na afweging
van noodzakelijkheden en stand van de techniek – niet
mogelijk blijkt te zijn, dan wordt minimalisering daarvan
nagestreefd.
Wij weten uit ervaring, dat in de meeste gevallen een
milieuvriendelijke productie op middellange termijn wordt
uitbetaald: lagere materiaal- en energiekosten, imagoverbetering en minimalisering van risico’s motiveren ons
bij het gebruik van milieu- en hulpbronnen sparende
processen. Alleen dan zijn ecologie en economie met
elkaar in harmonie!

Onze milieu politiek
Van iedere medewerk(st)er van de 1000 personeelsleden
wordt verlangd, elk bedrĳfsproces ten aanzien van de
uitwerking op het milieu kritisch te beoordelen en aan de
optimering daarvan mee te werken.
Realistische milieu doelstellingen
KLUDI verplicht zich, alle wettelĳke milieubeschermings
eisen zorgvuldig na te komen of ze in positieve zin te
overtreffen. Dat geldt voor de productie processen net zo
als voor de producten zelf. Onze producten moeten het
spaarzame gebruik van ons belangrĳkste levensmiddel,
het water, mogelĳk maken.
Het KLUDI milieu-managementsysteem
Het KLUDI milieu-managementsysteem is de organisatorische en strategische basis voor onze milieubeheer
inspanningen. Onze milieu-beheer doelen zĳn richtpunten
op de weg naar een duurzaam verbeterproces in het kader
van milieubeheer. De bĳ KLUDI met milieubeheer belaste
medewerker bewaakt niet alleen, maar is ook verantwoordelĳk voor het KLUDI-milieu managementsysteem.
Hĳ overlegt met de in de fabrieken met milieubeheer
belaste collegae en rapporteert rechtstreeks aan de
bedrĳfsleiding.

Scholingen
Milieubeheer is een kwestie van inzet en kennis:
Regelmatige interne en externe opleidingsmogelĳkheden
voor onze medewerk(st)ers garanderen de KLUDI-milieu
politiek. Als aanvulling op de wettelĳk voorgeschreven opleidingen is bĳscholing ook bĳ het thema milieubeheer de
verantwoordelĳkheid van iedere individuele medewerk(st)
er. Want deze kennis is niet alleen een verplichting van
de onderneming, maar ook een vereiste voor onze medewerk(st)ers.
Het KLUDI PArtnerprogramma „Milieu“
Het KLUDI Partnerprogramma „Milieu“ is er op gericht,
dat de eisen, die wĳ aan ons zelf stellen, ook door onze
leveranciers en partners wereldwĳd geaccepteerd en geimplementeerd worden. Nieuwe leveranciers worden van
het KLUDI milieubegrip doordrongen. KLUDI verplicht zĳn
toeleverende partners, dat de wettelĳke voorschriften op
dit terrein nageleef worden.

11 | KLUDI

Onze eis: Hoogwaar
dige grondstoffen
en partners

Recyclingsysteem
van de toegepaste
materialen

KLUDI Armaturen staan voor hoogste kwaliteit in privé
omgevingen. Hier draait alles om genieten en levens
vreugde, om welbevinden en netheid.
Daar mogen wij als fabrikant niet kieskeurig zijn- al
helemaal niet bij de grondstoffen voor onze kwaliteits
armaturen.

Ook op het gebied van milieubewustzijn heeft KLUDI
sterke argumenten. Bij de dagelijkse productieprocessen
streeft KLUDI er naar, de waardevolle hulpbronnen van
ons milieu te ontzien en het verbruik van grondstoffen zo
gering mogelijk te houden. Zo worden alle KLUDI verpakkingen binnen het duale systeem „Interseroh“ ingezet
en via verpakkingscontainers naar een recyclingsbedrijf
gebracht.

Onze hoge eisen bewijzen wij reeds bij de inkoop van
onze grondstoffen. Een zorgvuldige selectie alsmede
langjarige relaties met onze leveranciers rechtvaardigen
het vertrouwen in KLUDI armaturen van meet af aan.

Opnieuw te gebruiken materialen, bijvoorbeeld kunstsof
bakken, worden binnen de interne goederenstroom tot in
het oneindige gebruikt. Voor de productie worden voor
recycling geschikte materialen zoals edelstaal en messing
gebruikt, waarvan productieafval, zoals messingspanen en
messingschroot verzameld wordt en na omsmelten weer
als grondstof kan dienen voor de productie.

KLUDI
Veiligheids
Management
De KLUDI groep houdt zich aan haar verantwoording,
hierop betrekking hebbende wetten en verordeningen
in alle vestigingen aantoonbaar na te komen.
In het bĳzonder bĳ de veiligheidsstandaards in de
productie ligt het zwaartepunt op de milieurelevante en
milieugevoelige gebieden, zoals b.v. onze veredelingsafdelingen.
Periodiek worden in deze productiegebieden inspecties
gehouden door interne en externe vakmensen en
deskundigen.
De hoge veiligheidstechnische standaard, ondersteund
door een duidelĳke milieuorganisatie en het beschikbaar
maken van de nodige middelen door de bedrĳfsleiding,
hoort reeds vele jaren tot de goede managementpraktĳk
bĳ KLUDI.
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Hoe herken ik
de kwaliteit van
merk armaturen?
Heel eenvoudig. Alles klopt!
Een armatuur hoort tot de basis uitrusting van elk huis
houden. Zonder zou de regeling van de temperatuur van
stromend water niet mogelijk zijn. Daarom bieden zeer veel
ondernemingen armaturen met de meest verschillende
prijzen aan. Een merk armatuur is veel meer als dat, wat
men op het eerste gezicht ziet. Hoogwaardige materialen,
zorgvuldige afwerking en duurzame kwaliteit.

Bedieningscomfort
Merk armaturen onderscheiden zich door een hoog bedieningscomfort. Hoe
groter de mengwaterzone en hoe nauwkeuriger de uitstroomhoeveelheid bĳ
een ééngreepsmengkraan in te stellen is, des te comfortabeler is de armatuur.
De mengwaterzone tussen 34 °C und 42 °C uitstroomtemperatuur dient bĳ
een kwaliteitsarmatuur minstens over een verstelbereik van 25° te beschikken.

zwenking 90°

Ééngreepsmengkranen en thermostatische-ééngreepsmengkranen van merk
armaturen zĳn in de regel van een instelbare heetwaterblokkering voorzien.
Bad- en douchemengkranen zĳn met een automatische omstel uitgerust.
Na het sluiten van de armatuur schakelt de omstelling automatisch terug in
de uitgangspositie. Ongewenst water uit de handdouche is uitgesloten.

Oppervlak kwaliteit
Een interne KLUDI oppervlak richtlĳn met de daarbĳ behorende productienormen zorgt voor decoratieve hoogwaardige oppervlakken, voor welke
uitsluitend de meest hoogwaardige oppervlak technieken en materialen
toegepast worden.
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Montage vriendelijkheid
De eenvoudige en snelle montage onderscheidt een merkproduct. Het is in de
regel „installatie-klaar“, d.w.z. alle componenten zijn zo veel mogelijk voorgemonteerd. Bij moeilijk te installeren armaturen worden natuurlijk montage- en
bedieningsaanwijzingen meegeleverd, die makkelijk te begrijpen en
zelfverklarend zijn.

Beveiliging tegen terugstromen van drinkwater
Armaturen, die met een handdouche uitgerust zijn (zoals b.v. keukenmengkranen of ééngreeps bad- en douchemengkranen) of die met een handdouche
gecombineerd worden, moeten beveiligd zijn tegen terugstromen.
Een geïntegreerde beveiliging verhindert, dat in een ongunstig geval gebruikt
water in het waterleidingnet terug kan stromen en dit verontreinigt. Merk armaturen zijn daardoor standaard met terugslagkleppen uitgerust.

Tegen terugstromen beveiligde merkproducten zijn
o.a. aan het DVGW-keurlabel te herkennen

Geluidsgedrag
Zoals binnen certificeringen en
normen uitvoerig beschreven, zijn
er exact gedefinieerde eisen ten
aanzien van de geluidsproductie
van een armatuur.
Objectsector
Indien armaturen in objectsectoren
zoals meerfamiliehuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen, kantoren
of praktijkruimtes
ingebouwd worden, dienen ze aan
bepaalde eisen te voldoen. Meer daarover onder certificeringen en normen.

Welke bijzondere
eigenschappen
hebben armaturen
van KLUDI?
De producten van KLUDI bewijzen zich niet alleen door
hoogwaardige materialen, zorgvuldige afwerking en duurzame
kwaliteit. Ze manifesteren zich daarnaast ook door innovatieve
oplossingen in design, functie en techniek. Met deze competentie realiseert KLUDI steeds weer nieuwe maatstaven.

Ééngreeps mengkranen
Ééngreeps mengkranen laten snelle temperatuur- en hoeveelheidkeuzes via
een enkel bedienelement toe en met één hand. De andere hand blĳft vrĳ om
de gewenste watertemperatuur bĳ de uitloop te controleren. Typische toepassingsgebieden van de ééngreeps mengkraan: wastafel, douche en badkuip.

Tweegreeps mengkranen
Tweegreeps mengkranen hebben gescheiden afsluiters voor koud- en warm
water. Deze armaturen zĳn geliefd door hun typische retro-esthetiek en omdat ze bĳ menige toepassingen beslist voordelen bieden. Een badkuip kan
daarmee bĳvoorbeeld zonder veel warmteverlies heet gevuld worden – en
dan met koud bĳgemengd worden. Typisch toepassingsgebied: retro-bad,
badkuip, wastafel.
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Electronische armaturen in de badkamer
Electronische armaturen worden in de badkamer bij uitstek bij de wastafel
gebruikt. Een infrarood-sensor zorgt voor het aanrakingsvrij inschakelen van
de waterstroom. Deze armaturen zijn gericht op hygiëne en komen voort uit
de utiliteit, slaan echter ook in gasten- of veel gebruikte privé badkamers een
goed figuur. Door de contactloze bediening zijn ze zeer reinigingsvriendelijk,
omdat men ze niet met natte handen hoeft te sluiten. Typisch toepassings
gebied: wastafel.

Thermostaten
Thermostaten zijn de comfortmeesters onder de mengkranen: de temperatuur
wordt op de schaalverdeling vooraf ingesteld. Uit de uitloop komt water op de
exacte temperatuur. Dat functioneert dankzij een speciaal thermo element en
is daardoor altijd veilig. Temperatuur schommelingen in het leidingnet worden
door het snel reagerende mengelement genivelleerd, zonder dat de gebruiker
het merkt. Thermostaten hebben een verbrandingsbeveiliging, een heetwater blokkering, die bewust uitgeschakeld moet worden. Dat is een belangrijk
veiligheidsargument in huishoudens met kinderen. Typisch toepassingsgebied:
douche.

Inbouw armaturen met de KLUDI FLEXX.BOXX
Bĳ inbouw armaturen zĳn de armatuur behuizingen - de functionele
elementen van de armatuur - in de wand ingebouwd, de bedieningselementen worden daarop gemonteerd. De werking van deze inbouw- oplossingen
is esthetisch en hoogwaardig. Dankzĳ de KLUDI FLEXX.BOXX zĳn zulke
armaturen in de praktĳk zeer veilig, hoewel de techniek in de wand verdwĳnt.
Wie een KLUDI FLEXX.BOXX heeft ingebouwd kan ook nadien functie en
design van zĳn armatuur aanpassen: in plaats van een ééngreeps mengkraan wisselen naar een thermostaat of een andere designserie kiezen.
Typisch toepassingsgebied: douche en badkuip.

s-pointer
Er zĳn zeer veel wastafels op deze wereld en er zĳn zeer veel armaturen, die
niet automatisch op deze wastafels passen. Hoe kan men ervoor zorgen, dat
de armatuur de waterstraal daarheen richt, waar het het minste spat? Dankzĳ
KLUDI is dat heel simpel: de straalvormer s-pointer is met een vingerbeweging
exact te richten -als de armatuur gemonteerd is, kan individueel bepaald
worden, waarheen de straal gericht moet worden!
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Vrij ruimte in de badkamer
Veel mensen benutten de wastafel niet alleen om de handen
te wassen. Veel KLUDI armaturen bieden daarom meer:
Het vrije ruimte concept maakt het mogelijk, dankzij de grote
voorsprong van uitlopen en een veelheid aan hoogtes en uitloop
vormen om emmers en vazen te vullen en comfortabel de
haren in de wastafel te wassen.

KLUDI PUSH
Een net zo eenvoudig als geniaal bedieningsconcept voor de douche en het
bad: de ergonomische toetsen starten en stoppen de waterstroom met een
druk op de knop, de temperatuur wordt bĳ de thermostaat vooringesteld.
De mechanische drukknoppen vergrendelen zacht, maar hoorbaar, maar
worden daarbĳ echter niet in de armatuur verzonken. Zo kunnen ze altĳd
gevoeld worden - zelfs met schuim in de ogen.
De functie kan naar wens aan de toetsen gekoppeld worden en ook twee
functies gelĳktĳdig (hoofddouche en handdouche). KLUDI PUSH is in SoftEdge-Design met ronde en vierkante rozetten te verkĳgen en is robuust en
reinigingsvriendelĳk.

Eco-functies
Water is ons belangrĳkste levenmiddel, de warmwatervoorziening een beduidende energieverbruiker - beide redenen, spaarzaam met het waardevolle nat
om te gaan. Met speciale Eco-perlatoren reduceert KLUDI het waterverbruik
van zĳn armaturen, zonder het comfort nadelig te beïnvloeden. De waterstraal
blĳft door luchtbĳmenging optisch vol - echter de waterdoorlaat wordt toch
met 40 % gereduceerd.
Enkele KLUDI ééngreeps mengkranen bieden de EcoPlus functie: met de
hendel in de middenstand leveren zulke ééngreeps mengkranen koud water.
Om handen te wassen is dat meestal voldoende en energie in de vorm van
warm water wordt gespaard.
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Electronische armaturen in de keuken
Hoe vaak heeft men net geen hand vrij? Hoe vaak moeten smerige
handen of onder het zand zittende sla gewassen worden? Moeilijk genoeg,
om onder die omstandigheden water te laten stromen, zonder dat daarna
een spoelbakreiniging nodig is. De KLUDI sensortechniek is de sleutel voor
aanrakingsvrij watergebruik bij de spoelbak. Ze is intelligent en vermijdt
onnodig verbruik. Een beweging binnen het bereik van de sensor voldoet om
het water te laten stromen. De voeding daarvoor komt uit een normale
longlife batterij of uit de 230V stroomvoorziening. Dat is niet alleen uiterst
comfortabel en voorkomt voortdurend reinigen - het imponeert ook de
gasten, als de gastvrouw of de hobbykok de hightech armatuur als een
tovenaar bedient.

Bajonet aansluiting
Een keukenblok onder een venster is echte levenskwaliteit - uitzicht
tijdens het spoelen en koken is inclusief. Tot dusverre stond de keukenmengkraan veelvuldig binnen het zwenkbereik van het venster en daardoor
in de weg, als af en toe het venster geopend en schoongemaakt moest worden. Geen probleem dankzij de inventieve KLUDI ontwikkelaars. Die hebben
de bajonetaansluiting voor keukenmengkranen uitgevonden: uitnemen,
neerleggen - klaar. Zo kan het venster ongehinderd geopend worden.

Uittrekdouche
Wie potten en pannen afwassen wil,
voor diegene is een omstelbare
vaatdouche een nuttig hulpmiddel.
Voor het omstellen is er een wipschakelaar: voor het vullen en inweken
wordt de volumestraal gebruikt, voor
het verwĳderen van etensresten en
het afspoelen van vlakken de
parelende douchestraal.

Uittrekuitloop
Flexibiliteit is alles - ook bĳ de keukenmengkraan. Een uittrekbare uitloop
vergroot de radius van de armatuur, vergemakkelĳkt het schoonmaken van de
spoelbak en het vullen van potten, die naast de spoelbak staan of niet onder
de uitloop passen. Overigens wordt bĳ KLUDI slangen uitsluitend de beste
kwaliteit materialen toegepast en door een uitgebalanceerd systeem met een
tegengewicht glĳdt de slang weer makkelĳk, veilig en opgeruimd terug in de
uitloop.
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Multi aansluiting
Gaskraan dicht? Strijkijzer uitgeschakeld? KLUDI draagt bij aan een
rustig reisgeweten met de multi aansluiting. Met de kleine afsluiter op de
armaturensokkel kan de watertoevoer voor de vaatwasser of de wasmachine
in de keuken afgesloten worden - de lastige handeling onder de spoelbak
vervalt. Zo eenvoudig en intelligent is comfort te definiëren: een simpele
draaibeweging en de vakantie of de weekendtrip begint en eindigt zonder
zorgen, want het water is afgesloten.

Lagedruk-armaturen
KLUDI biedt binnen vele armaturenseries z.g. lagedruk varianten aan. In
keukens, die ver verwijderd zijn van de warmwatervoorziening, wordt veelvuldig een klein boilertje of een energiebesparend doorstroomtoestel onder
de spoelbak geplaatst. Wanneer het om een drukloos apparaat gaat, is een
speciale armatuur nodig - een lagedruk armatuur. Het voordeel van de lagedruk oplossing: ter plekke wordt warm water geproduceerd - de technische
uitvoering is beproefd en gunstig.

Snelkoppeling
Opdat KLUDI keukenmengkranen met uittrekdouche of uittrekuitloop
snel en veilig gemonteerd kunnen worden, heeft KLUDI de snelkoppeling
nieuw geïntroduceerd. Daarbĳ vergrendelt het einde van de slang van de
uittrekuitloop resp. de uittrekdouche op de passende adapter aan de
armaturenkorpus.
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Keukenarmaturen met hoge uitloop zĳn zeer geliefd bĳ keukenprofi‘s en
geambitioneerde hobbykoks. Dat heeft zĳn reden, want dankzĳ hun ruime
afmetingen werken ze luchtig en elegant en waarderen de spoelbak optisch
op. Daarbĳ bieden ze praktische vrĳe ruimte tĳdens het werken - want hoge
voorwerpen, zoals grote pannen, schenkkannen of vazen kunnen gemakkelĳk onder de uitloop geplaatst worden. Bĳzonder praktisch: om zonder
hindernissen voorwerpen neer te zetten of weg te nemen wordt de uitloop
van de KLUDI armatuur gewoon opzĳ gedraaid.

KLUDI vrije ruimte

Vrije ruimte in de keuken

Materiaal, oppervlakken en kleuren
KLUDI armaturen worden uitsluitend uit messing vervaardigd, dat aan de
hoogste eisen van de Duitse drinkwaterverordening voldoet.
Drinkwater uit KLUDI armaturen is daardoor voor de gezondheid absoluut
onschadelĳk. Als keukenarmaturen specialist gaat KLUDI met haar tĳd mee
en biedt verschillende oppervlakken aan, passend bĳ de actuele keukentrends. De diversiteit gaat van reinigingsvriendelĳk chroom via geborsteld
edelstaal en edelstaal oppervlakken tot aan gekleurde lakvarianten, zoals
wit, zwart of mokka als ook fijn verguld in 23 krt. Alle oppervlakken van
KLUDI armaturen zĳn van een stevige oppervlakbehandeling voorzien en
daarmee voor een lang keukenleven toegerust.
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Welke
after-sale-service
biedt KLUDI?
Voor KLUDI geldt het motto: Na de koop is voor de koop.
KLUDI staat de klanten ook na de koop met een competent
verkoop-service-team betrouwbaar ter zijde.
Via een technische hotline bereikbaar, zorgen de medewerk(st)
ers van KLUDI in het geval van een reclamatie voor een direct
contact met één van de 50 servicemonteurs van onze serviceorganisatie. Wij garanderen een 100% onderdelen voorziening
en binnen Europa een gegarandeerde onderdelenlevering
binnen 24 uur.

De beste service: ons competente team
Wĳ stellen onze kennis beschikbaar. Onze medewerk(st)ers vormen het
serviceteam voor groothandel, installateurs en architecten. Deze specialisten,
waaronder installateurs en ontwerpers, vinden met veel motivatie en vakkennis
voor ieder probleem de passende oplossing. Onze armaturen verdienen onze
know-how.
Garantie
De garantie op onze producten bedraagt vanaf installatiedatum 2 jaar. Binnen
deze periode worden aantoonbare fabricage- of productfouten in principe door
de vervanging van onderdelen kosteloos verholpen. Kan het product niet door
vervanging van onderdelen gerepareerd worden, dan wordt het product
kosteloos vervangen.
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Voor onderdelen garanderen wĳ een nakoopmogelĳkheid van 10 jaren na
productiebeeindiging van de betreffende serie of product. Goede service is
KLUDI niet goed genoeg! De klant is koning. Precies dat is onze filosofie.
Al bĳna 90 jaren blikt de onderneming terug op uitmuntende competentie
en innovatieve technologie.
In Duitsland heeft men bĳ de koop van een product recht op 2 jaar garantie.
Dat was niet genoeg voor ons en daarom bieden wĳ sinds 01.04.2011
iedere eindgebruiker een KLUDI producent-garantie van 5 jaren op alle
KLUDI merkproducten.

E

Nakoopgarantie en producent-garantie

GARAN
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KLUDI en de
drinkwater
verordening
De drinkwaterverordening dient de menselijke gezondheid voor
nadelige invloeden te beschermen, die door verontreiniging van
water ontstaan.
Adequate voorschriften garanderen een permanente zuiverheid
en deugdelijkheid voor drink- en leidingwater.
Alle materialen, die met water in aanraking komen, dienen aan
bepaalde hygiënische eisen te voldoen om de zuiverheid en
deugdelijkheid van het drinkwater permanent te garanderen.

Materialen- en grondstoffen
Metalen materialen
KLUDI gebruikt uitsluitend materialen volgens de richtlĳnen van de UBA-lĳst. Hierin zĳn richtlĳnen gedefinieerd
voor met drinkwater in aanraking komende componenten.
De producenten van kwaliteitsproducten zĳn voor het
naleven van deze richtlĳnen verantwoordelĳk.
KLUDI minimeerde de legeringsaandelen voor lood, nikkel
en arseen. Zo worden de aanbevolen grenzen van gebruik
aangehouden. Door regelmatige analyses wordt de kwaliteit van de materialen gecontroleerd en gedocumenteerd.

Niet metalen grondstoffen
Alle niet metalen grondstoffen, die met water in aanraking
komen, moeten een KTW-toelating* van het Bundesministerie voor gezondheid hebben. Aanvullend dienen de
producten te voldoen aan de keuringsvoorschriften van
het werkblad W 270: Tĳdens een materiaalkeuring wordt
het product op zĳn microbiologische lange termĳn gedrag
onderzocht. Hierdoor wordt het bewĳs geleverd van de
veiligheid van de grondstoffen in het drinkwater, in het
bĳzonder bĳ het voorkomen van biofilm**.
* KTW-toelatingen (kunststoffen in drinkwater) zijn voor alle slangen,
dichtingen, smeermiddelen etc. noodzakelijk
** Biofilmen zijn dunne slijmachtige lagen (micro organismen),
die overwegend in waterhoudende systemen ingebed zijn.

Reducering van het loodgehalte
Vanzelfsprekend worden alle armaturen binnen de KLUDI
groep volgens Duitse, Europese en internationale normen
geproduceerd. In deze normen worden alle materialen
genoemd, die bĳ de productie van watervoerende armaturen toegepast mogen worden.
Aanvullend wordt met een bĳzonder procédé het loodgehalte in het oppervlak verder gereduceerd.

Op 1 december 2013 werd de veranderde drinkwaterverordening van kracht. Deze schrĳft een grenswaardereductie voor de loodmigratie in het drinkwater van 10 μg/l aan
het tappunt voor. Al vele jaren houdt KLUDI deze grenswaarde aan. Regelmatig worden de meest uiteenlopende
armaturen bĳ het materiaalkeuringsinstituur op aanwezigheid van zware metalen onderzocht.
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Een plus voor het
milieu: Innovaties in
de veredeling in de
fabriek in Hornstein
In de veredelingsafdeling van de fabriek Hornstein,
Oostenrijk, worden o.a. bewegende veredelingsrekken
gebruikt. Door deze innovatie wordt de kwaliteit verbeterd,
de uitval gereduceerd en het milieu gespaard. Door deze
nieuwe soort rekken wordt het vermengen van vloeistoffen
van de ene behandeling naar de volgende drastisch
gereduceerd, omdat de armaturen na het verwijderen uit
het veredelingsbad gewoon op zijn kop gehouden worden.
Daardoor worden grote hoeveelheden aan chemicaliën
tegengehouden en zeer veel water om te spoelen gespaard. De installatie toont de gevolgen: een duidelijke
plus voor het milieu en daarmee voor ons allemaal.
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Hoe voldoet KLUDI
aan certificeringen
en normen?
Certificering is niet hetzelfde als certificering.
De eis voor hoogwaardige kwaliteitsarmaturen wordt door een
veelheid van nationale en internationale normen en voorschriften
geregeld. Productcertificeringen zijn vrijwillige kwaliteitsbewijzen. Fabrikanten van merkarmaturen laten hun producten
volgens geldende normen door onafhankelijke keuringsinstituten
op basis van erkende keuringseisen testen.

Kwaliteit ontstaat door kennis en kunde.
KLUDI kent de normen en voorschriften en voldoet aan alle. Uiteraard.

ACS
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Onze belangrijkste certificeringen
DVGW

TÜV- Noord certificaat

Een van de belangrijkste certificeringen
is het DVGW- keurmerk

Wij produceren volgens DIN EN ISO 9001:2008
en zijn daarvoor gecertificeerd.

Het DVGW (Duitse Vereniging van het Gas- en Watervak)
verleent het keurmerk. Producten worden bekroond met
het DVGW keurmerk, wanneer ze voldoen aan onderstaande keuringseisen. Merkarmaturen, die van dit
keurmerk zijn voorzien, hebben een hoge, gekeurde
kwalitatieve standaard.

Ontwikkeling, productie en verkoop van onze kwaliteitsarmaturen conform de eisen van deze internationale norm.
Een dienovereenkomstig kwaliteits-managementsysteem
werd ingevoerd.
Het effect daarvan wordt geborgd, gedokumenteerd en
continue geoptimeerd.

• toepassen van de voorgeschreven grondstoffen
• aanhouden van afmetingen
• eisen ten aanzien van dichtheid
• eisen ten aanzien van hydraulische eigenschappen
(b.v. gedrag bij koudwater uitval bij thermostaten)
• eisen ten aanzien van mechanische slijtage
(b.v. de cartouche bediening)
• eisen ten aanzien van geluidoverdracht
• eisen ten aanzien van de oppervlak eigenschappen

Geluidsoverdracht

Geluidsoverdracht

Er bestaan concrete eisen ten aanzien van de geluidsoverdracht van een armatuur. Armaturen, die b.v. In
flatgebouwen en ziekenhuizen geïnstalleerd worden,
moeten voldoen aan de DIN 4109 (geluidsoverdracht in
hoogbouw). De armaturen zĳn in twee geluidsklassen
ingedeeld. Kwaliteitsarmaturen bevinden zich in de regel
door de classificering in geluidsklasse I. Een stille armatuur is te herkennen aan geluidskeurmerk P-IX.....
Voorbeeld:

Het Duitse instituut voor bouwtechniek in Berlĳn en het
Duitse instituut voor normering bepalen deze basis in de
„Landelĳke bouwverordening“. De keuring en uitreiking
van de keurmerken is in handen van diverse onafhankelĳke keuringsinstituten (b.v. LGA Beieren).
Om het keurmerk te kunnen verkrĳgen, moeten de
armaturen in de geluidsklasse I of II geclassificeerd zĳn.

KLUDI P-IX 8049/IB
I = geluidsklasse
B= doorstroomklasse

Objektsector
Als armaturen in de objectsector zoals flatgebouwen,
verpleeghuizen, ziekenhuizen, sanatoria of soortgelĳke
inrichtingen, kantoren of praktĳkruimtes ingebouwd
worden, dienen ze het keurmerk van de geluidsklasse I of
II te dragen en ook zo gemarkeerd te zĳn. De merkarmaturen zĳn gemarkeerd met dienovereenkomstige
keurmerk- en fabricage gegevens.

Geluidsklasse I
Uitgaand geluidsniveau ≤ 20 dB(A)
Dat komt overeen met het geluid van
het eigen ademen.
3 bar = ≤ 20 dB(A)
5 bar = ≤ 25 dB(A)
Geluidsklasse II
Uitgaand geluidsniveau ≤ 30 dB(A)
Dit geluidsniveau is vergelĳkbaar
met het geluid van een ventilator in een PC.
3 bar = ≤ 30 dB(A)
5 bar = ≤ 35 dB(A)
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Eisen voor kwaliteitsarmaturen
Aanhouden van afmetingen

Eisen ten aanzien van hydraulisch gedrag

De afmetingen van een merkarmatuur zijn aangepast
aan alle gangbare nevenproducten zoals b.v. wastafel,
bad en bidet. Daarmee is gegarandeerd, dat een
wastafelarmatuur snel een makkelijk op een wastafel
gemonteerd kan worden of de bad-douchemengkraan
altijd een voldoende voorsprong heeft om het bad
comfortabel te vullen.

Is de doorstroomwaarde van een armatuur te hoog, dan
worden onnodig natuurlijke hulpbronnen verspild. Is de
doorstroomwaarde te gering, kan het nadelig zijn voor
het comfort tijdens het gebruik. Op grond hiervan zijn
genormeerde doorstroomwaardes bij merk armaturen
een vanzelfsprekendheid.

Eisen ten aanzien van dichtheid

Eisen ten aanzien van mechanische slijtage

Kwaliteits armaturen dienen in het dagelijks gebruik een
constante druk van 10 bar te kunnen doorstaan. Tijdens
kortstondige en continue tests worden merkarmaturen van
fabrikanten op dichtheid gecontroleerd. Elke geleverde
KLUDI armatuur ondergaat een controle op dichtheid.

Bij genormeerde en zelf ontwikkelde keuringsmethoden
wordt b.v. de levensduur van de functieeenheid (cartouche) van een armatuur gecontroleerd.
Kwalitatief hoogwaardige ééngreeps mengkranen doorstaan derhalve probleemloos 210.000 open-/dicht- en
temperatuurveranderings bewegingen. In de praktijk
komt dat overeen met een gebruiksduur van 10 jaar.
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KLUDI produceert kwaliteitsarmaturen,
die inspireren. Producten, die innovatief,
veelzĳdig en functioneel de gebruiker
het alledaagse leven vergemakkelĳken.
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