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O FIRMIE

KLUDI –
najbardziej
innowacyjną
marką

Niezależne, międzynarodowe grono ekspertów doceniło
markę KLUDI za szczególne sukcesy w dziedzinach
jakości, funkcjonalności, ergonomii, designu i ekologii.
Nagroda za całokształt działań to potwierdzenie
wysokiej klasy i silnej pozycji marki KLUDI na rynku
światowym. Tytuł PLUS X Award for The Most
Innovative Brand przyznawany jest nielicznym firmom
w branży sanitarnej, dlatego jesteśmy z niego
niezwykle dumni.

Przekonaj się jak wiele naszych produktów
zostało docenionych w międzynarodowych
konkursach oraz otrzymało rekomendację
międzynarodowego grona ekspertów z dziedziny
projektowania użytkowego.

Plus X Award

Interior Innovation Award

Wiele naszych baterii
wyróżnionych jest
międzynarodowym znakiem
Plus X Award. To gwarancja,
że powstały z wysokiej
klasy komponentów oraz
w wyniku projektowania
opartego o wnikliwą analizę
potrzeb użytkowników.
Dzięki takiej filozofii, do
milionów domów na całym
świecie trafiają wyjątkowe
produkty.

Interior Innovation Award
to jedna z najbardziej
prestiżowych nagród
przyznawanych w dziedzinie
wzornictwa. Tytuł ma
międzynarodowy charakter
i przyznawany jest
tylko tym produktom,
które oznaczają się
najbardziej wyrafinowanym
i funkcjonalnym designem.

KLUDI stale podąża za najnowszymi trendami
w stylizacji łazienki.
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FUNKCJE

KLUDI FLEXX.BOXX
Uniwersalny moduł podtynkowy

KLUDI PUSH
Wystarczy, że klikniesz

Nie wiesz jeszcze jakie baterie wybrać do łazienki, a fachowcy kończą montowanie
instalacji? To nie problem. Dzięki zastosowaniu modułu podtynkowego
KLUDI FLEXX BOXX, wyboru idealnej armatury możesz dokonać później. Rozwiązanie
umożliwia montaż różnych modeli baterii natynkowych: z mieszaczem, z termostatem,
czy też wbudowanym zaworem zwrotnym.

Nowy element do przepłukiwania
instalacji - umieszczony wewnątrz
KLUDI FLEXX.BOXX - jeszcze
bardziej ułatwia montaż modułu
podtynkowego.

Kompaktowa forma, intuicyjna zasada działania oraz design przycisków to największe
walory KLUDI PUSH. Jeden przycisk oznaczony ikoną on/off wystarczy, aby uruchomić,
a następnie wyłączyć prysznic. Jeśli natomiast chcesz korzystać z dwóch źródeł
wody – rączki natryskowej i głowicy górnej – wybierz model z dwoma przyciskami.
Idealnym uzupełnieniem będzie przyłącze KLUDI A-QA, pozwalające na ustawienie
odpowiedniego natężenia strumienia.

Bateria KLUDI PUSH wyróżnia się
designem oraz ergonomią, za co
otrzymała tytuł German Design
Award 2016.

Zalety KLUDI FLEXX.BOXX:

KLUDI FLEXX.BOXX jest
kompatybilny z większością serii
armatur KLUDI.

Zalety KLUDI PUSH:

Przyłącze KLUDI A-QA to
wygodne rozwiązanie, które
pozwala dobrać idealną ilość wody.

•
•
•
•
•
•

możliwość wyboru armatury natynkowej w dowolnym momencie po
zamontowaniu KLUDI FLEXX.BOXX;
możliwość wymiany w dowolnym momencie klasycznej armatury na
termostatyczną;
maksymalna izolacja akustyczna – osłona elastomerowa pochłania odgłosy
przepływającej wody;
idealna ochrona przed skraplającą się wodą i wilgocią;
możliwość instalacji nawet w przypadku występowania nierówności ścian;
20-letni okres gwarancji.

•
•
•
•
•

możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch źródeł wody;
intuicyjna obsługa;
doskonałe rozwiązanie do małych łazienek;
blokada temperatury gorącej wody w wersji z termostatem;
produkt kompatybilny z elementem funkcyjnym KLUDI FLEXX.BOXX 88 011.

Produkt jest kompatybilny z seriami:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI ZENTA SL, KLUDI ZENTA,
KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA
8
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FUNKCJE

Baterie elektroniczne KLUDI
Wystarczy jeden ruch

Nowy perlator s-pointer eco
W dobrym kierunku!

Baterie umywalkowe
zawsze na dobrym poziomie

Technologia na najwyższym poziomie: bateria, która wykrywa ruch i automatycznie
uruchamia strumień wody. Wystarczy, że w zasięgu działania czujnika (do 5 cm)
wykonasz ruch ręką, a bateria „sama” włączy, natomiast po zakończeniu prac – wyłączy
strumień wody.

Niezależnie od tego, jaki kształt i rozmiar ma Twoja
umywalka, możesz dostosować do niej strumień wody.
Nowy perlator s-pointer eco pozwala na ustawienie kąta
wypływu wody oraz na redukcję jej zużycia (do 6 l/min),
nawet przy wzroście ciśnienia wody.

Nie ogranicza Cię już wysokość baterii. Wybierz
wymarzony model umywalki, a następnie dopasuj
armaturę. Dzięki różnym wysokościom korpusów
zapewniasz sobie prawdziwą swobodę w trakcie
projektowania, a następnie korzystania z łazienki.

Zalety nowego perlatora s-pointer eco:

Zalety baterii o różnych wysokościach korpusu:

•

•
•
•

Zalety bateri z elektronicznym czujnikiem ruchu:
•
•
•

bezdotykowe uruchomienie strumienia wody;
optymalizacja temperatury i ilości zużywanej wody;
łatwiejsze utrzymanie czystości w łazience.

Uchwyt regulacji temperatury
umożliwia ustawienie stałej
temperatury wody.

•
•
•

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA
10

wystarczy dotknąć palcem, by ukierunkować
strumień;
przepływ do 6 l/min nawet przy wzroście ciśnienia
wody;
miękki i napowietrzony strumień;
duża odporność na osadzanie się kamienia
wapiennego.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ,
KLUDI PURE&STYLE, KLUDI ZENTA,
KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&EASY

komfort korzystania z baterii;
łatwe dopasowanie baterii do rozmiaru umywalki;
wiele możliwości aranżacji łazienki.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ,
KLUDI PURE&STYLE, KLUDI ZENTA SL, KLUDI ZENTA,
KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&EASY
11

FUNKCJE

Funkcja EcoPlus
Budżet pod kontrolą

KLUDI HotStop!
Temperatura pod kontrolą

Głowica górna
Komfort każdego dnia

Funkcja EcoPlus, dostępna w seriach KLUDI ZENTA
i KLUDI PURE&EASY, mimo że polecana jest do
obiektów użyteczności publicznej, znajdzie również
fanów wśród inwestorów prywatnych. Środkowe
ustawienie uchwytu zapewnia dopływ ziemnej wody,
a przesunięcie uchwytu w lewo – dopływ wody
o wyższej temperaturze.

Masz małe dzieci, z łazienki będą korzystały osoby
w podeszłym wieku lub też sam marzysz o stałej
temperaturze wody pod prysznicem? Wybierz baterię
z funkcją HotStop. Zniweluje ona wahania temperatury
w sieci oraz zmniejszy do zera ryzyko oparzenia.

Poranny prysznic uwalnia endorfiny, energetyzuje, pobudza oraz dotlenia – działa
lepiej niż filiżanka espresso. Dlatego właśnie w naszych domach tak ważną rolę
pełnią systemy natryskowe, a przede wszystkim – głowice górne. To nasi cisi
sprzymierzeńcy w walce o dobre samopoczucie.

Zalety funkcji EcoPlus:

Zalety funkcji HotStop:

Zalety regulowanej głowicy górnej:

•

•
•

•

•
•
•

wypływ ciepłej wody uruchamiany jest
dopiero poprzez przesunięcie uchwytu w lewo;
oszczędność wody i energii;
możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji;
szybka i bezproblemowa regulacja temperatury
wody.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI ZENTA SL, KLUDI ZENTA, KLUDI PURE&EASY
12

•

blokada wypływu gorącej wody przy 38°C;
wyższa temperatura możliwa po wciśnięciu
przycisku blokady;
gwarancja bezpieczeństwa i komfortu.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBIENTA, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ,
KLUDI ZENTA, KLUDI BASIC, KLUDI PUSH,
KLUDI COCKPIT, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA,
KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO, KLUDI MEDI CARE,
KLUDI PROVITA

•
•

W DUAL SHOWER SYSTEM
głowicę natrysku można regulować
w pionie (do 30 cm) i w poziomie,
dopasowując strumień do
indywidualnych preferencji
i wielkości kabiny.

główne źródło wody doprowadzone jest z góry, co jest gwarancją przyjemnego
i odprężającego prysznica;
rozproszony strumień wody zapewnia delikatną, relaksującą kąpiel;
w DUAL SHOWER SYSTEM istnieje możliwość płynnej regulacji wysokości
głowicy aż do 30 cm oraz obrotu głowicy w poziomie, co pozwala na optymalne
wykorzystanie miejsca w kabinie.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO
13

FUNKCJE

Perfekcyjna rączka
Trzy rodzaje strumienia
Zalety posiadania prysznica są oczywiste: mniejsze zużycie wody, możliwość
szybkiej kąpieli i oszczędność miejsca. „Zwykły” prysznic to też źródło przyjemności
i orzeźwienia. Wystarczy, że zastosujesz trzystrumieniową rączkę natrysku, która
w zależności od ustawień oferuje strumień deszczowy, miękki lub masujący.

Strumień miękki
Miękki i napowietrzony strumień
wody, który delikatnie i stopniowo
obudzi Ciebie i Twoje zmysły.

Zalety rączki natryskowej z trzema rodzajami strumienia:

Strumień deszczowy
Szeroki strumień wody, który
orzeźwi Cię i doda energii.

•
•
•
•

możliwość zmiany strumienia za pomocą ergonomicznego przełącznika lub
poprzez obrót tarczy;
strumień miękki jest delikatny i napowietrzony, działa relaksująco i odprężająco;
strumień deszczowy jest szeroki, dzięki czemu zapewnia komfort kąpieli;
strumień masujący jest intensywny i skierowany punktowo, działa masująco
i pobudzająco.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO
14

Strumień masujący
Mocny strumień wody do masażu,
który ukoi zmęczenie i zregeneruje
Twoje siły.

System odprowadzania
wody z rączki natrysku

Przeciwskrętny wąż KLUDI
Ochrona i komfort

W trosce o zachowanie higieny i Twojego komfortu, KLUDI
stworzyło rączkę natryskową, z której woda nie kapie!
Dzięki zastosowanej technologii woda nie zatrzymuje się
w środku rączki.

Dzięki elastycznym wężom KLUDI z funkcją
przeciwskrętną, możesz zapomnieć o manewrowaniu
rączką natrysku przed rozpoczęciem kąpieli. Elastyczna
obudowa przewodu to też gwarancja, że powierzchnia
wanny oraz kabiny prysznicowej nie będzie narażona na
przypadkowe zarysowania.

Zalety funkcji odprowadzania wody z rączki:

Zalety węży przeciwskrętnych:

•
•
•

•

komfort korzystania z natrysku;
gwarancja higieny;
łatwiejsze utrzymanie czystości w łazience.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

•

wąż po skończeniu kąpieli wraca do wyjściowego
ułożenia;
ochrona przed rysowaniem wanny oraz wnętrza
kabiny prysznicowej.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI SUPARAFLEX
15

51 010 45 20
Bateria umywalkowa

KLUDI ADLON

51 525 45 20
Bateria wannowo-natryskowa

KLUDI ADLON
Stylowa klasyka
Wyjątkowa propozycja
dla miłośników starych
fotografii, gustownych
winyli i stylistyki retro.
Armatura KLUDI ADLON
perfekcyjnie oddaje
ducha minionych
epok, przenosząc
nas w najlepszą erę
przemyślanego wzornictwa.
Niebanalna forma,

charakterystyczny kształt
pokręteł, dodatkowo
kunsztowne pozłacane
wykończenie – to vintage
w najlepszym, eleganckim
wydaniu. Baterie
KLUDI ADLON sprawdzą
się wszędzie tam, gdzie
nowoczesne technologie
spotykają się z klasyką.

Styl retro dobrze współgra
z estetyką pałacową.
Efekt: gustowne, wytworne
i nieszablonowe wnętrze.

Charakterystyczne szlify wylewki
udowadniają, że bateria jest
idealnie dopracowana.

Urok baterii KLUDI ADLON
tkwi w uchwytach krzyżowych
i intarsjach porcelanowych.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom, 45 pozłacany 23 kt
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51 010 45 20
Bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

KLUDI ADLON

Kunszt
i pasja
Armatura wykończona 23-karatowym złotem zauroczy
tych, którzy cenią jakość oraz precyzję wykonania. Złota
bateria będzie korespondować z łazienką urządzoną
w stylu klasycznym lub retro, w której kluczowe są
kolorystyczne kontrasty, np. połączenie bieli i czerni.

KLUDI ADLON to kwintesencja
luksusowego designu. Jej
niepodważalnymi atutami są:
jakość, precyzja wykonania oraz
wysokiej klasy materiały.

UMYWALKA

51 012 .. 20
Bateria umywalkowa

51 010 .. 20
Bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

51 010 45 G4
Bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

51 046 .. 20
Trójotworowa bateria
umywalkowa

51 010 05 G5*
Bateria umywalkowa
z wysoką wylewką

BIDET

51 046 45 G4
Trójotworowa bateria
umywalkowa
51 046 05 G5*
Trójotworowa bateria
umywalkowa

18

* brak zdjęcia

51 043 .. 20
Trójotworowa bateria
umywalkowa
z wysoką wylewką

51 043 45 G4
Trójotworowa bateria
umywalkowa
z wysoką wylewką

51 211 .. 20
Bateria bidetowa

51 043 05 G5*
Trójotworowa bateria
umywalkowa
z wysoką wylewką

Dostępne powierzchnie: 05 chrom, 45 pozłacany 23 kt
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KLUDI ADLON

Ikona
stylu

WANNA

NATRYSK

Pełnię blasku KLUDI ADLON zyskuje w kontrastowych
zestawieniach. Kryształy Swarovskiego wyeksponowane
na tle matowych powierzchni lub w zestawieniu z
nowoczesnymi formami ceramiki urosną do miana
luksusowej łazienkowej „biżuterii”.
27 051 ..
Zestaw natryskowy
montaż stojący

27 105 ..
Zestaw natryskowy
montaż naścienny

51 610 .. 20
Bateria natryskowa

51 610 05 G5
Bateria natryskowa

51 720 .. 20
Podtynkowa bateria
z termostatem
z zaworem odcinającym

51 720 05 G5
Podtynkowa bateria
z termostatem
z zaworem odcinającym

35 156*
Element podtynkowy

51 720 45 G4*
Podtynkowa bateria
z termostatem
z zaworem odcinającym

51 524 05 G5
Bateria wannowo-natryskowa

51 610 45 G4*
Bateria natryskowa

51 441 .. 20
Bateria wannowo-natryskowa

51 525 .. 20
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

51 524 .. 20
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

51 524 05 G5
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

27 514 ..
Ramię natrysku
L = 415 mm

27 510 ..
Głowica natrysku
200 mm

* brak zdjęcia

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 45 pozłacany 23 kt
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.

27 103 ..
Zestaw natryskowy
L = 600 mm

51 524 45 G4*
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

20
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53 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI AMBIENTA

KLUDI AMBIENTA
Doskonała forma
Wyglądem przypomina
rzeźbę i wręcz zachęca do
prawienia komplementów.
Charakterystyczny,
miękki, organiczny
kształt to jednak nie
wszystko, co bateria
ma do zaproponowania.
W KLUDI AMBIENTA
zachwycą nas zarówno

łagodne kontury, jak
i intuicyjny w obsłudze
uchwyt. Monolityczna
forma zestawiona z taflą
kamienia w postaci blatu
oraz misami organicznych
umywalek przywołują na
myśl wyważoną harmonię
dalekowschodniego SPA.

Unikalny design serii KLUDI
AMBIENTA został doceniony
przez ekspertów. Otrzymała
szereg międzynarodowych nagród
za design, wysoką jakość oraz
łatwość użytkowania.

Dyskretny uchwyt stanowi
integralny element korpusu
zachowując swoją monolityczną
formę.

Uchwyt cięgna idealnie dopełnia
całość formy.

22

Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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KLUDI AMBIENTA

Pełna
dowolność

Konsekwencja
formy

Bateria wolnostojąca czy ścienna? Zaprojektuj swoją
łazienkę tak, aby zapewnić maksimum komfortu bez
straty na estetyce. Oba modele baterii umywalkowych
prezentują się fenomenalnie, niezależnie od miejsca
montażu.

Wyszukana forma w Twojej łazience. Całkowicie gładka linia, a do tego idealnie
wkomponowany w bryłę korpusu przełącznik wanna/natrysk pozwoliły zachować
konsekwentną formę armatury. Wybierz sposób montażu dopasowany do łazienki:
ścienny lub trójotworowy.

53 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

53 245 05 75
Ścienna bateria umywalkowa

53 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
67 600 05-00
Rączka natrysku 1S

53 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
53 026 05 75*
bez zestawu odpływowego

53 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 213 mm

53 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 273 mm

53 244 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 186 mm

53 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

53 401 05 38
Bateria wannowo-natryskowa
z termostatem

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

53 245 05 75*
wysięg wylewki 226 mm

53 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 223 mm

53 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy

38 243*
Element podtynkowy

24
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KLUDI AMBIENTA

53 590 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

Prywatne
SPA
Luksusowa łazienka
coraz częściej zamienia
się w pełnowymiarowy
salon kąpielowy. Nie może
w nim zabraknąć dużej
wolnostojącej wanny oraz
designerskiej armatury.
Wolnostojąca bateria
stanie się gustownym
detalem, dopełniającym
całość aranżacji.

WANNA

NATRYSK

53 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

53 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

53 830 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

53 729 05 75
Podtynkowa bateria
z termostatem

53 815 05 75
Zawór podtynkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

53 847 05 75
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

53 846 05 75
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

53 811*
Zawór podtynkowy
Zestaw elementów podtynkowych

29 747*
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

29 757*
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

53 590 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż przy wolnostojących
wannach
88 088*
Zestaw elementów podtynkowych

27
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* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

53 729 05 75
Podtynkowa bateria
z termostatem
66 514 05-00
Ramię natrysku
67 578 05-00
Głowica natrysku

Fit – to
styl życia
Szybki prysznic po
intensywnym treningu
rozluźnia ciało
i regeneruje siły jak
profesjonalny masaż.
Wybierz rozwiązania,
dzięki którym w pełni się
zrelaksujesz i nabierzesz
energii.

53 815 05 75
Zawór podtynkowy
53 847 05 75
Przełącznik dwukierunkowy
67 650 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
63 061 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego

Dwa skrzydła natrysku pozwolą Ci
korzystać z dwóch strumieni wody
naraz.

Montaż rączki natrysku
w ścianie da efekt perfekcyjnego
minimalizmu.

28

29

KLUDI AMBIENTA

Perfekcyjnie
dobrane

Detale tworzą
wnętrze

Także łazienka powinna zachwycać! Aby stworzyć
konsekwentną aranżację, nie zapomnij o dopasowanych
akcesoriach, takich jak mydelniczka, dozownik mydła, czy
wieszaki na ręczniki. Te z pozoru błahe dodatki sprawiają,
że wnętrze nabiera indywidualnego charakteru.

Zadbaj o odpowiednie akcesoria również w strefie
toaletowej. Idealnie dobrane detale – uchwyt na papier
toaletowy, szczotka do WC – dopełnią styl eleganckiej
łazienki.

53 976 05
Dozownik na mydło w płynie
biała porcelana

53 975 05
Uchwyt ze szklanką
biała porcelana

53 985 05
Mydelniczka
biała porcelana

53 977 05
Wieszak na ręczniki
2-ramienny, ramiona stałe

53 980 05
Wieszak na ręcznik kąpielowy
L = 650 mm

53 971 05
Uchwyt na papier toaletowy

53 974 05
Zestaw ze szczotką do WC
biała porcelana

53 984 05
Wieszak na ręcznik

53 979 05*
L = 850 mm

30

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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49 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI E2

KLUDI E2
W linii prostej
W starożytności
architekturę utożsamiano
z matematyczną precyzją
i magią proporcji. Szukano
harmonii w otaczającym
świecie i odtwarzano
ją we wnętrzach. Jeśli
również hołdujesz
nieprzemijającym kanonom
piękna, zainspiruj się
klasycznym wzornictwem
i postaw na geometryczne
kształty, prostotę

linii oraz subtelność
form. Delikatne łuki
i zaokrąglone powierzchnie
armatury KLUDI E2 to
doskonałe rozwiązanie dla
miłośników tradycji, którzy
nie chcieliby się jednak
odcinać od nowoczesności.
Dzięki niej stworzysz
łazienkę o ponadczasowej
stylistyce: uporządkowaną,
konsekwentną, łączącą
różne konwencje.

Solidną linię wylewki zamyka lekki
w formie uchwyt.

Dyskretne oznaczenie dla ciepłej
i zimnej wody na uchwycie
podkreśla nowoczesny charakter
baterii.

Kompozycja mocnych linii
i delikatnych zaokrągleń sprawdzi
się też w klasycznej łazience.

32

Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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49 297 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI E2

Potęga
szczegółu
W eleganckim oraz funkcjonalnym wnętrzu każdy
szczegół ma znaczenie i wpływa na końcowy efekt. Do
swojej łazienki wybierz więc rozwiązania ergonomiczne,
a zarazem interesujące wzorniczo. Sięgnij po taki model,
dzięki któremu stworzysz perfekcyjną - pod każdym
względem - łazienkę.
Oszczędna forma baterii i sposób
montażu na ścianie nada wnętrzu
nowoczesnego charakteru.

UMYWALKA

49 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

49 295 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 120 mm

49 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 155 mm

49 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 260 mm

49 297 05 75*
bez zestawu odpływowego

BIDET

34

49 244 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

49 245 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 230 mm

38 243*
Element podtynkowy

38 243*
Element podtynkowy

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

49 216 05 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
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49 590 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

KLUDI E2

49 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

36

37

KLUDI E2

Gdy forma spotyka
się z ergonomią

Dyskrecja
gwarantowana

Energetyzujący prysznic? A może jednak relaksująca
kąpiel z pachnącymi olejkami? Praktyczny, wygodny
przełącznik natrysk/wanna pomoże w rozwiązaniu
tego dylematu i pozwoli na błyskawiczną zmianę
strumienia.

Rozwiązania podtynkowe pozwalają na schowanie
elementu funkcyjnego w ścianie. Widoczne jest tylko
to, co niezbędne, m.in. dyskretny, a zarazem designerski
uchwyt o nowoczesnym kształcie.

Charakterystyczna forma
rączki natrysku to kwintesencja
nowoczesnego designu.

Wystarczy ruch dłoni, aby gorącą
kąpiel zakończyć pobudzającym,
zimnym prysznicem.

WANNA

49 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

49 503 05
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 175 mm

38

Soft-purystyczna forma uchwytu
zachwyca prostotą, a jednocześnie
jest ergonomiczna i idealnie
układa się w dłoni.

NATRYSK

49 426 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy

49 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm

49 650 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa

49 830 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

49 714 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

49 590 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż przy wolnostojących
wannach

49 815 05 75
Zawór podtynkowy
Zestaw elementów
zewnętrznych

88 088*
Zestaw elementów wewnętrznych

53 811*
Zawór podtynkowy
Zestaw elementów podtynkowych

* brak zdjęcia

49 729 05 75
Podtynkowa bateria
z termostatem

49 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

49 835 05 75
Podtynkowa bateria
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

49 847 05 75
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

49 846 05 75
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

29 747*
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

29 757*
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

Powierzchnia: 05 chrom
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49 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

KLUDI E2

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S

Przestrzeń
prywatna

65 543 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego

Otwarty prysznic częścią
sypialni? Dlaczego
nie! Takie aranżacje
charakteryzuje lekkość
i przestronność.
Rezygnacja z brodzika,
prosta konstrukcja kabiny
idealnie komponuje się
z interesującą w formie,
designerską armaturą.

Bateria podtynkowa czy
montowana na ścianie?
Wybierz rozwiązanie, które
bardziej Ci odpowiada.

Ścienna bateria natryskowa
z powodzeniem posłuży nam za
półkę na kosmetyki.

40
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KLUDI E2

Detale, które
tworzą wnętrze

Wszystko
w jednym stylu

W eleganckiej łazience ogromną rolę odgrywają detale.
Dobierz takie, które stworzą spójną całość z ceramiką
i armaturą – szklanka na szczoteczki, dozownik
mydła, mydelniczka. Chromowane wykończenie nada
kompozycji pożądanego efektu.

Wizualna spójność to priorytet również w strefie
toaletowej. Nie zapomnij o pięknych akcesoriach,
dzięki którym stworzysz konsekwentną aranżację
w całym wnętrzu.

49 976 05
Dozownik na mydło w płynie
białe szkło matowe

42

49 975 05
Uchwyt ze szklanką
białe szkło matowe

49 985 05
Mydelniczka
białe szkło matowe
140 x 140 mm

49 984 05
Wieszak na ręcznik

49 990 05
Wieszak na ręczniki
L = 300 mm

49 980 05
Wieszak na ręcznik kąpielowy
L = 650 mm

49 971 05
Uchwyt na papier toaletowy

49 977 05*
L = 455 mm

49 979 05*
L = 850 mm

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.

49 974 05
Zestaw ze szczotką do WC
białe szkło matowe
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52 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE

52 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

KLUDI BALANCE
Idealna harmonia
Dzięki przemyślanej
kompozycji gładkich
płaszczyzn oraz łagodnych
krzywizn, armatura
z serii KLUDI BALANCE
to kwintesencja
wyrafinowanej estetyki.
Do gustu miłośników
niebanalnych,
odważnych aranżacji trafi
również surowa faktura
betonowych,

drewnianych, czy
kamiennych powierzchni.
Takie zestawienie to
udana kombinacja
funkcjonalności
i designerskiej formy,
w której uwagę przykuwa
detal: niestandardowo
wyprofilowany uchwyt,
który sprawia wrażenie
jakby unosił się
w powietrzu.

Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu
bateria zauroczy każdego
miłośnika designu.

Delikatna, okrągła podstawa
uchwytu zachwyca formą
i funkcjonalnością.

Duże, poziome płaszczyzny
harmonijnie łączą się
z organicznymi zaokrągleniami.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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52 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE

Doskonałe
połączenie
KLUDI BALANCE to idealna kombinacja estetyki oraz
funkcjonalności. Nowy perlator s-pointer eco oraz
głowice ceramiczne z ogranicznikiem wypływu gorącej
wody zostały ukryte w interesującej formie. Dzięki temu,
możesz korzystać z luksusowej baterii, pozostając
w zgodzie z naturą.
Montaż ścienny baterii
umywalkowej to coraz
popularniejszy trend
w projektowaniu wnętrz.

UMYWALKA

52 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
52 026 05 75*
bez zestawu odpływowego

52 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 212 mm

52 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 272 mm

52 100 05
Elektroniczna bateria
umywalkowa
zasilanie bateryjne
52 200 05*
zasilanie sieciowe

BIDET

52 105 05
Elektroniczny zawór
stojący zasilanie bateryjne
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* brak zdjęcia

52 246 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

52 247 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 220 mm

38 243*
Element podtynkowy

38 243*
Element podtynkowy

Powierzchnia: 05 chrom

52 216 05 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
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KLUDI BALANCE

Optymalne
rozwiązanie

Perfekcja
sama w sobie

Energetyzujący prysznic czy długa, relaksująca kąpiel?
Estetyczna, oryginalna linia armatury sprawi, że zamienisz
swoją łazienkę w gustowny pokój kąpielowy – niezależnie
od tego, które rozwiązanie preferujesz.

Z uwagą dobieramy detale, wybieramy najlepsze materiały,
dopasowujemy wykończenia. Armatura KLUDI BALANCE
swoim charakterem perfekcyjnie wpisze się w łazienkę,
w której szyk, elegancja i jakość stanowią niezaprzeczalne
priorytety.

52 710 05 75
Jednouchwytowa
bateria natryskowa

52 445 05 75
Jednouchwytowa
bateria wannowonatryskowa

52 729 05 75
Podtynkowa bateria
z termostatem
52 815 05 75
Zawór podtynkowy
52 846 05 75
Przełącznik
trzykierunkowy

52 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

48

35 250 05 75
Bateria natryskowa
z termostatem

52 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

52 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

52 815 05 75
Zawór podtynkowy
zestaw elementow zewnętrznycht

52 847 05 75
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

52 846 05 75
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

53 811*
Zawór podtynkowy
zestaw elementow podtynkowych

29 747*
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

29 757*
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
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52 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

KLUDI BALANCE

Jedna seria,
wiele możliwości
Wybierasz oryginalną, wolnostojącą baterię
czy armaturę dyskretnie wpasowaną w linię
ściany? A może zestawisz oba rozwiązania,
aby czerpać z nich jak najpełniej?

Bateria wannowo-natryskowa
doskonale sprawdzi się przy
wolnostojących wannach.

Armatura ukryta w ścianie to
sposób na oszczędność miejsca
w łazience.

52 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm

52 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy

WANNA

52 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

52 590 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż przy wolnostojących
wannach

52 830 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

88 088*
Zestaw elementów wewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych
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52 503 05
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 160 mm

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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52 023 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI BALANCE WHITE
Zawsze modna
Łazienka utrzymana w
bieli to marzenie osób
ceniących ład i harmonię.
Każdy szczegół ma tu
znaczenie: zarówno
designerski grzejnik, jak
i różnej wielkości akcesoria.
Dopełnieniem wnętrza
będzie perfekcyjnie
dopasowana armatura.

Monochromatyczne,
utrzymane w stonowanej
kolorystyce wnętrza
potrzebują detali, które
zamiast tworzyć kontrast,
idealnie dopełnią
stylistykę. Białe baterie
KLUDI BALANCE WHITE
mistrzowsko podkreślają
klimat królestwa bieli.

Subtelny, lekko uniesiony uchwyt
sprawia, że śnieżnobiała bateria
przypadnie do gustu miłośnikom
wyjątkowych form.

Chromowane elementy dodają
szczyptę kontrastu.

Ergonomiczny uchwyt
wyprofilowano tak, by zapewnić
łagodność i płynność ruchu.
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Dostępne powierzchnie: 91 biały/chrom
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52 246 91 75
Ścienna bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE WHITE

Kiedy mniej
znaczy więcej
Wolisz schować łazienkowe dodatki niż je eksponować?
Wybierasz nieskazitelny minimalizm zamiast „twórczego”
bałaganu? Baterie podtynkowe, przeznaczone do
montażu ściennego, pozwolą na stworzenie eleganckiego
wnętrza.

W trosce o najbliższych, wybierajmy
rozwiązania najwyższej jakości
i bezpieczne dla środowiska.

UMYWALKA

52 023 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

52 026 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
bez zestawu odpływowego

52 296 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 212 mm

52 298 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 272 mm

BIDET

52 100 91
Elektroniczna bateria
umywalkowa
zasilanie bateryjne
52 200 91*
zasilanie sieciowe
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* brak zdjęcia

52 246 91 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

52 216 91 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

38 243*
Element podtynkowy

Powierzchnia: 91 biały/chrom
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52 590 91 75
Wolnostojąca bateria
wannowo-natryskowa

KLUDI BALANCE WHITE

Popisowa
kompozycja

Dobrana
para

Baterie podtynkowe pozwolą zaoszczędzić Ci cenne
miejsce, zapewniając elegancką aranżację. Dzięki temu
wieczorna kąpiel stanie się odprężającym rytuałem.

Śnieżnobiała, wolnostojąca
wanna wymaga nie tylko
odpowiedniej ekspozycji
we wnętrzu, ale też
towarzystwa wysokiej
baterii. Tak skomponowana
całość przypadnie do
gustu fanom organicznych,
inspirowanych naturą form.

Dyskretny, chromowany
przełącznik natrysk/wanna
pięknie komponuje się
z białą powierzchnią i jest bardzo
wygodny w użytkowaniu.

WANNA

Minimalistyczny kształt baterii
podtynkowej to propozycja do
nowoczesnych wnętrz.

52 445 91 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

52 447 91 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm

52 650 91 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

NATRYSK
Bateria wannowo-natryskowa
montowana na ścianie może pełnić
też rolę półki na kosmetyki.

52 710 91 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa
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52 655 91 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

52 729 91 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

52 590 91 75
Wolnostojąca bateria
wannowo-natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 088*
Zestaw elementów wewnętrznych

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 91 biały/chrom
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KLUDI BALANCE WHITE

Design to funkcja
i forma!
W oszczędnych stylistycznie wnętrzach stawiamy
na naturalne materiały i stonowane kolory – zamiast
przepychu wybieramy interesujące, wyważone kształty,
dopełniające się zestawienia. Nie zapominajmy także
o funkcjonalnych rozwiązaniach: multizadaniowych
rączkach natrysku oraz wężach z funkcją przeciwskrętną,
najlepiej z serii KLUDI FIZZ w kolorze białym.
Rączka natrysku KLUDI FIZZ
kształtem przypomina otwartą
dłoń.

NATRYSK

67 700 43-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 750 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
67 650 91-00*
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy
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* brak zdjęcia

67 670 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy
rączka natrysku 1S
przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym

67 740 91-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

Powierzchnia: 91 biały/chrom, 43 biały
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.

67 640 91-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm
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52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE BLACK

KLUDI BALANCE BLACK
Siła kontrastu
KLUDI BALANCE BLACK
to przykład doskonałego
wzornictwa
odpowiadającego
najnowszym trendom
projektowania wnętrz.
Baterie o powierzchni
czarny mat idealnie
wpisują się w nowoczesne
wnętrze, gdzie króluje gra
kontrastów oraz mocne
detale.

Jeden z bestsellerów
marki KLUDI w nowej
odsłonie kolorystycznej
to odpowiedź na
oczekiwania wielbicieli
modnego designu. Nowe
baterie stanowią
połączenie pięknej,
intrygującej formy
z ciekawą kolorystyką.
Doskonała jakość
i precyzyjne
wykończenie dopełniają
całość kompozycji.

Piękna, elegancka sylwetka
intryguje formą i kolorystyką.
Powierzchnia czary mat dodaje
pikanterii i powoduje, że znana
seria zyskuje nowy, nieznany
dotąd wymiar.

Chromowane elementy są
nieodzownym dodatkiem,
podkreślającym delikatność
i proporcję kształtów.

Idealnie zaprojektowany
uchwyt cięgna dyskretnie łączy
się z korpusem, nie zaburzając
przy tym całości formy.
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Dostępna powierzchnia: 87 czarny mat/chrom
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52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BALANCE BLACK

Detal
ma znaczenie
Starannie dobrane dodatki stanowią niebagatelny
element każdego wnętrza. Kreują określony charakter
i domykają całość kompozycji. Baterie KLUDI BALANCE
BLACK o powierzchni czarny mat idealnie współgrają
z jasnym wnętrzem, a jednocześnie - nadają ton
pozostałym elementom aranżacji. Rama lustra,
oświetlenie, meble czy dekoracyjne poduszki
w odcieniach czerni - możliwości jest wiele, a efekt
- wyjątkowy.

Delikatne elementy
dekoracyjne w odcieniach
czarnego matu idealnie
współgrają z jasnym
wnętrzem.

UMYWALKA

52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

52 026 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
bez zestawu odpływowego

52 296 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 212 mm

52 298 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 272 mm

BIDET

52 246 87 75
Ścienna bateria
umywalkowa
wysięg wylewki 185 mm

52 247 87 75
Ścienna bateria
umywalkowa
wysięg wylewki 235 mm

38 243*
Element podtynkowy

38 243*
Element podtynkowy
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52 216 91 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

63
* brak zdjęcia

Powierzchnia: 87 czarny mat/chrom

52 830 87 75
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem

Czarno na białym

W komplecie

Nowoczesne wnętrza bazują na grze kontrastów.
Połączenie czerni i bieli to idealne rozwiązanie, które
świetnie sprawdzi się w łazienkowym wnętrzu. Biel
zapewnia poczucie lekkości i przestronności, czerń
- jeśli stosowana z umiarem - stanowi doskonałą
przeciwwagę, akcent dopełniający całość aranżacji.

Duży, ażurowy zegar z cyframi
rzymskimi nadaje wnętrzu
oryginalny charakter.

WANNA

52 445 87 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

KLUDI BALANCE BLACK

52 830 87 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

52 447 87 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm

52 650 87 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

52 655 87 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

52 835 87 75
podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

52 729 87 75
Podtynkowa bateria
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

KLUDI BA LANCE
BLACK to kompletny
program łazienkowy.
Oprócz baterii
umywalkowych
w kolorze czarnym,
KLUDI oferuje baterie
natryskowe i wannowe
w tym samym odcieniu.
Czarne baterie
podtynkowe idealnie
dopełnią nowoczesną
przestrzeń natrysku
utrzymaną w jasnych
barwach. Baterie do
wanien wolnostojących
to z kolei opcja, którą
docenią zwolennicy
dużych łazienek
i salonów kąpielowych.

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

NATRYSK

52 710 87 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa
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* brak zdjęcia

Powierzchnia: 87 czarny mat/chrom

52 590 87 75
Wolnostojąca bateria
wannowo-natryskowa
88 088*
Zestaw elementów wewnętrznych
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KLUDI BALANCE BLACK

Designerska łazienka
dla całej rodziny
Projektując nasze wnętrza, coraz większy nacisk
kładziemy na design. Chcemy, aby nasze łazienki były
piękne, modne, a przy tym - z powodzeniem służyły
całej rodzinie. Program natryskowy KLUDI FIZZ, teraz
dostępny w kolorze czarny mat, pozwala na śmiałe
zestawienia kolorystyczne i zabawę formą.
Oryginalny kształt rączki natryskowej KLUDI FIZZ,
dodatkowo w nowym kolorze, zapewnia dowolność
aranżacyjną, w zgodzie z najnowszymi trendami.

Czerń i biel to uniwersalny duet,
który nigdy nie wyjdzie
z mody. Warto stosować go
również w doborze dodatków
i akcesoriów łazienkowych.

NATRYSK

67 700 39-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 750 87-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

66

67 600 39-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

67 650 87-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

67 740 87-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

67 640 87-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm
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Powierzchnia: 39 czarny mat, 87 czarny mat/chrom

41 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI AMEO

41 671 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
67 850 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S

KLUDI AMEO
Dotyk luksusu
Odrobina luksusu oraz
ekstrawagancji dodaje
wnętrzu niezbędnej
pikanterii. Łagodne tonacje
przełamane oryginalnym
wykończeniem
i wyszukanym detalem
to coś, co tworzy klimat
aranżacji. Jeśli szukasz
sposobu na interesującą
przestrzeń, sięgnij po
designerskie wyposażenie.
KLUDI przygotowało
wyjątkową propozycję
dla miłośników ciekawych
oraz niebanalnych
rozwiązań w łazience.

Nowa seria KLUDI AMEO
to kwintesencja
nowoczesnego wzornictwa.
Idealnie wpisująca się
w najnowsze trendy prosta
forma, połączona
z zaokrąglonymi liniami,
to ukłon w stronę tak
modnego dziś softpuryzmu. Dodatkowe
zalety: zaawansowane
funkcje, szeroka gama
produktów serii oraz
przystępna cena plasują
baterie KLUDI AMEO na
pierwszym miejscu pod
względem dostępności.

Design KLUDI AMEO wyznaczony
przez prostą formę wylewki
i zaokrągloną linię korpusu
przypadnie do gustu miłośnikom
wnętrzarskich trendów.

Na uwagę zasługuje dyskretne,
eleganckie oznaczenie ciepłej
i zimnej wody na uchwycie.

Spójna linia korpusu oraz uchwytu
sprawia, że sylwetka armatury
tworzy jednolitą wizualnie całość.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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KLUDI AMEO

Jedna seria,
wiele możliwości
Marzysz o umywalce wpuszczanej w blat? A może w Twoją wizję idealnego wnętrza
wpisuje się umywalka w formie wolnostojącej misy, ustawionej na blacie? Niezależnie
od preferencji, wśród baterii z serii KLUDI AMEO odnajdziesz tę, która idealnie dopełni
aranżację.

41 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
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41 029 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

41 026 05 75*
bez zestawu odpływowego

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

41 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 210 mm

41 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 270 mm
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41 244 05 75
Ścienna bateria
umywalkowa

KLUDI AMEO

Ponadczasowy
design

Przepis na
oryginalne wnętrze

Kochamy wnętrza
ponadczasowe, takie,
których stylistyka
skutecznie opiera się
przemijającym modom.
Tradycyjne płytki
ceramiczne ułożone
w niestandardowy sposób
staną się prawdziwą
ozdobą wnętrza. Podobnie,
nietypowy ścienny montaż
baterii umywalkowej stanie
się ciekawą propozycją do
klasycznego wnętrza.

Szukasz pomysłu na ciekawe wnętrze? Postaw na jasne barwy, naturalne odcienie
i drewno - wnętrzarski hit ostatnich sezonów. Jeśli zestawisz je z wysoką, chromowaną
baterią z charakterystycznym bocznym uchwytem - uzyskasz nowoczesne, oryginalne
wnętrze.

Miłośnicy interesującego
wzornictwa z pewnością zwrócą
uwagę na baterie KLUDI AMEO,
które charakteryzują się
monolityczną, smukłą formą.

41 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Łazienka to miejsce, gdzie
zaczynamy każdy dzień. Poranna
toaleta w pięknym wnętrzu
to prawdziwa przyjemność,
gwarantująca dobry początek dnia.

Kolejny krok to łyk ulubionej
kawy, koniecznie z croissantem,
co zapewni dobry nastrój oraz
energię.
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41 245 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 220 mm

41 244 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

41 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

38 243*
Element podtynkowy

38 243*
Element podtynkowy

41 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

41 216 05 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
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KLUDI AMEO

Modna
ekologia
Racjonalne wykorzystanie
wody to więcej niż
przejaw troski o przyrodę,
to również sposób na
duże oszczędności.
Warto więc w domowych
łazienkach, obiektach SPA
i hotelach wykorzystywać
rozwiązania oszczędzające
wodę.

Perlator s-pointer eco pozwala na
regulację strumienia, a jednocześnie
zmniejsza zużycie wody.
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41 393 05 75
Bateria umywalkowa

KLUDI AMEO

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

Równowaga
wnętrza
Biel i czerń, drewno i stal,
nowoczesność i vintage. Czy
jedno wnętrze jest w stanie
pogodzić tyle przeciwieństw?
Oczywiście, że tak.
Wystarczy odpowiednio
dozować proporcje oraz
konsekwentnie dobrać
wyposażenie, np. w postaci
armatury o łagodnych
kształtach.

Modne rozwiązania nie muszą
być drogie. KLUDI AMEO to
połączenie nowoczesnego designu
z przystępną ceną.
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KLUDI AMEO

Sztuka
łączenia kontrastów
Pastele, biele i beże – to właśnie one najczęściej goszczą w naszych łazienkach. Przełam
tę tendencję, postaw na wyraziste faktury oraz intensywne kolory. Dobierz do tego
ciekawe wyposażenie – niepowtarzalne meble, intrygujące oświetlenie, designerskie
dodatki. Dzięki nim stworzysz oryginalną przestrzeń. Do takiej kompozycji idealnie
pasuje ekstrawagancka bateria 3-otworowa. Piękna, niczym nie zakłócona linia wylewki
oraz umieszczone w jednej linii uchwyty to ważne detale, które dopełnią klimat wnętrza.

41 393 05 75
Bateria umywalkowa

W Twoim
stylu
Płaski, wydłużony uchwyt
armatury trójotworowej lub
minimalistyczny, owalny to dwie
propozycje, spójne z designem
całej serii KLUDI AMEO.

Aranżacja łazienki
jest tak samo ważna,
jak projektowanie
kuchni czy salonu.
Również do niej możesz
wprowadzić indywidualny
pierwiastek. Zastosuj
ulubioną stylistykę,
charakterystyczne dodatki
oraz rozwiązania, które
wpisują się w Twój styl
życia.

Okrągłe pokrętła KLUDI AMEO
odwzorowują przekrój korpusu
baterii.

Pochylona linia korpusu
wtapiająca się w łagodną linię
wylewki to wyznacznik stylistyczny
całej serii KLUDI AMEO.

41 393 05 75
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy
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41 393 05 30
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy
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KLUDI AMEO

Niech kąpiel
trwa wiecznie

Ważne niewidoczne
dla oka

Wieczorna kąpiel to czasem jedyny moment w ciągu dnia, który możesz poświęcić tylko
sobie. Odpoczynek z książką w wannie, przy dźwiękach kojącej muzyki to pomysł na
dobre zakończenie męczącego dnia. KLUDI AMEO przemieni łazienkę w komfortową
strefę relaksu.

Wysięg wylewki baterii
wielootworowej wynoszący
220 mm sprawia, że jest to
rozwiązanie idealne do montażu
na szerokiej krawędzi wanny lub na
półce poza wanną.

Niepodważalnymi zaletami KLUDI AMEO są zastosowane rozwiązania:
niezawodne głowice ceramiczne, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
oraz nowy perlator s-pointer eco pozwalający ukierunkować strumień wody oraz
zmiejszyć jej przepływ do 6 l/min. Jeśli dodamy do tego ergonomiczny uchwyt
umożliwiający wygodne użytkowanie oraz komfortowy termostat w bateriach
podtynkowych, otrzymamy pełną gamę możliwości. Wybór należy do Ciebie!
Przełącznik: natrysk/wanna
wkomponowany w linię wylewki
jest niemal niewidoczny, co
sprawia, że bateria jest niezwykle
spójna wzorniczo.

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

WANNA

41 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

41 671 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

41 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
wysięg wylewki 220 mm

41 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

41 424 05 30
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

41 830 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

41 505 05
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 170 mm

41 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych
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* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
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KLUDI AMEO

41 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

Piękna
forma

Ergonomia
przede wszystkim

Prawdziwą ozdobą każdej
kabiny prysznicowej jest
armatura. Niebanalne
kształty, instalacje ukryte
w ścianie, designerskie
przyciski – wszystkie
te elementy tworzą
rozwiązania warte uwagi.

Niezależnie od tego jaką baterię natryskową wybierzesz,
każdą z nich będziesz obsługiwać bez najmniejszego
problemu: wygodne w użyciu przełączniki, czytelne
oznaczenia, precyzyjna regulacja natężenia wody
i temperatury sprawią, że kąpiel będzie komfortowa
oraz bezpieczna.

41 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

41 675 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S

Ścienna bateria natryskowa
z wygodnym sterowaniem
bocznym to nowatorskie
rozwiązanie gwarantujące
prawdziwy komfort użytkowania.

Formę armatury natynkowej
wyznaczają linie spójne
z designem całej kolekcji
KLUDI AMEO.

41 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa
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* brak zdjęcia

41 675 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

41 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

41 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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42 023 05 78
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
Gwiazda w Twojej łazience
W tradycyjnej
architekturze łuk oznaczał
doskonałość, perfekcyjny
kształt. Czy sprawdzi się
również we współczesnym
wnętrzu? Jak najbardziej!
Aby złagodzić nieco
surową aranżację,
wprowadź do niej miękkie,
lekko zaokrąglone

kształty. Nowoczesna
łazienka, w której królują
szkło i beton, nabierze
przytulnego charakteru.
Subtelnie poprowadzona
linia wylewki
KLUDI BINGO STAR to
klasyczne rozwiązanie
w nietuzinkowym wnętrzu.

Wysoka, obrotowa wylewka
znacznie zwiększa przestrzeń
w obrębie umywalki. Możesz
wybierać pomiędzy wylewką
obrotową w zakresie 360° lub
z ogranicznikiem obrotu 30°/30°.

Ukryty w wylewce perlator
cache pozwala na ograniczenie
wypływającej wody do 5 l/min.

Ergonomia ma tu kluczowe
znaczenie. Boczny uchwyt
zapewnia prostą i wygodną
obsługę.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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42 023 05 78
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI BINGO STAR

Łazienka
gościnna
Niewielka łazienka wymaga precyzyjnego planu
i dopracowanego co do centymetra wyposażenia.
Oto nasza propozycja znajdująca zastosowanie
nawet w najmniejszych wnętrzach. Armatura
KLUDI BINGO STAR w towarzystwie akcesoriów
KLUDI A-XES to spójne i funkcjonalne zestawienie.
Przekonaj się sam!
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42 030 05 78
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z ogranicznikiem
obrotu wylewki 30°/30°

42 023 05 78
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
obrotowa wylewka 360°

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
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32 260 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa XL

KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA
Uniwersalna i piękna
Uniwersalna recepta
na piękne wnętrze.
Jasne tonacje,
światło oraz odrobina
naturalnego drewna.
Do tego oczywiście
idealnie dopasowane
detale! Armatura
z serii KLUDI OBJEKTA
to propozycja dla

miłośników subtelnych
form i prostych,
jasnych aranżacji.
Dzięki perfekcyjnie
wyrzeźbionemu uchwytowi,
klasycznej wylewce
i łagodnej linii, rewelacyjnie
wpisze się w aurę
naturalnej łazienki.

Bateria KLUDI OBJEKTA jest
subtelna i dyskretna, nie skupia
na sobie uwagi, ale fantastycznie
spaja aranżację całej łazienki.

Dzięki organicznemu kształtowi,
uchwyt jest bardzo prosty
w obsłudze.

Spójna i łagodna linia wylewki
przyciąga wzrok.
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KLUDI OBJEKTA

Rodzina
w komplecie

Wszystko
idealnie dopasowane

Jedna bateria, ale wielu użytkowników? Armatura, z której korzysta cała rodzina,
powinna spełniać indywidualne potrzeby, a także wymagania wszystkich domowników.
Wybierz zatem rozwiązanie uniwersalne, ale jednocześnie szyte na miarę.

Dopracowana w każdym detalu aranżacja, perfekcyjnie
zaplanowana łazienka w bieli i drewnie potrzebuje
dopasowanej armatury. Baterie podtynkowe, zarówno
w strefie wanny, jak i natrysku, doskonale wpiszą się
w naszą wizję idealnego wnętrza.

Postaw na bezpieczeństwo i wybierz baterię termostatyczną, której
powierzchnia nie nagrzewa się podczas użytkowania. Ma to ogromne
znaczenie jeśli z prysznica będą korzystały dzieci lub osoby w podeszłym
wieku.

WANNA

32 653 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

35 201 05 38
Bateria wannowo-natryskowa
z termostatem

32 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

35 830 05 38
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

32 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

35 835 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

NATRYSK

32 233 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
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32 260 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa XL
wysokość wylewki 160 mm

32 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

32 416 05 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

32 764 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

32 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

* brak zdjęcia

35 200 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem
50% ogranicznik zużycia wody

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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38 245 05 76
Ścienna bateria umywalkowa

KLUDI BOZZ

38 533 05 76
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

KLUDI BOZZ
Esencja minimalizmu
Znakomite wzornictwo
dla osób gustujących w
wyważonych, oszczędnych
i surowych rozwiązaniach.
Kolekcja KLUDI BOZZ
to seria, której formę
zredukowano do
niezbędnego minimum.
Popisowo zaplanowana

linia i cylindryczny
kształt wylewki sprawdzą
się w nowoczesnych,
luksusowych wnętrzach,
w których punkt ciężkości
przesunięty został na
detale.
Bateria KLUDI BOZZ to numer
jeden w nowoczesnych wnętrzach
inspirowanych klimatem loftowym
i post-fabrycznym.

Przemyślany profil wylewki
zapobiega rozpryskiwaniu się
wody.

Dyskretne oznaczenie ciepłej
i zimnej wody jest spójnie
zintegrowane z chromowanym
korpusem.
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KLUDI BOZZ

Z dużym
potencjałem

Piękno tkwi
w prostocie

Otwarte przestrzenie, przenikające się powierzchnie: we współczesnych projektach
salonów kąpielowych stawia się na swobodę. Idealnym rozwiązaniem do dużych
umywalek, czy obszernych blatów są baterie trójotworowe. Smukłą, wysoką wylewkę
równoważą delikatne uchwyty baterii, a całość harmonijnie komponuje się z ceramiką.

Możesz dowolnie decydować
o kształcie uchwytów. Krzyżowe
lub proste – wybierz, która forma
najbardziej Ci odpowiada i pasuje
do całościowej kompozycji
wnętrza.

38 393 05 76
Bateria umywalkowa

38 291 05 76
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
38 292 05 76*
przepływ wody 5 l/min
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Baterie do ściennego montażu - bez nich nie mogą się
obejść nowoczesne, minimalistyczne wnętrza. Niezbędne
detale ograniczone zostają do minimum, a strumień wody
może być uruchamiany w samej wylewce.

38 245 05 76
Ścienna bateria
umywalkowa

38 296 05 76
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 234 mm

38 393 05 76
Bateria umywalkowa
wylewka stała
uchwyty proste
38 393 05 20*
uchwyty krzyżowe

38 145 05 76
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

38 244 05 76
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

38 145 05 20*
uchwyty krzyżowe

38 245 05 76*
wysięg wylewki 230 mm

38 146 05 76*
wysięg wylewki 230 mm

38 243*
Element podtynkowy

38 146 05 20*
uchwyty krzyżowe

* brak zdjęcia

38 016 05 30
Zawór stojący ze sterowaniem
w wylewce

38 016 05 30
Zawór stojący ze sterowaniem
w wylewce

38 018 05 30
Zawór ścienny ze sterowaniem
w wylewce
wysięg wylewki 185 mm

38 533 05 76
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

38 017 05 30*
wysięg wylewki 110 mm

Powierzchnia: 05 chrom
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KLUDI BOZZ

38 650 05 76
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

Orzeźwiający
prysznic

Wielozadaniowość – wymóg
współczesności

Szeroka, piękna
deszczownica, czy może
standardowy natrysk?
Jednego jesteśmy pewni:
nie będziesz chciał
wychodzić spod prysznica!

W minimalistycznych, funkcjonalnych łazienkach pojedyncze
sprzęty mogą pełnić wiele ról. Obok toalety warto umieścić
dyskretny zestaw higieniczny KLUDI BOZZ – w połączeniu
z nim, miska wisząca zyska dodatkowo funkcję bidetu.

Rączka zestawu higienicznego
idealnie mieści się w dłoni,
a ergonomiczny przycisk pozwala
na wygodne uruchomienie
strumienia wody.

WANNA

Napełnianie wanny przez
przelew pozwala zrezygnować
z tradycyjnej wylewki.

38 691 05 76
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

38 650 05 76
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

38 716 05 76
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów
podtynkowych

38 624N*
Element podtynkowy do baterii
wannowo-natryskowej

38 424 05 76
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm
uchwyty proste
38 424 05 20*
uchwyty krzyżowe

NATRYSK
KLUDI ROTEXA MULTI to
praktyczne rozwiązanie w łazience
(więcej informacji na str. 136).

NEW

38 831 05 76
Jednouchwytowa bateria
natryskowa
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* brak zdjęcia

35 203 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem

38 655 05 76
Podtynkowa bateria
natryskowa

38 998 05 76
Zestaw higieniczny - komplet

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

38 999 05 76*
Zestaw higieniczny - komplet

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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40 290 05 75
Jednouchwytowa
bateria umywalkowa

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI PURE&STYLE
Subtelny minimalizm
Seria KLUDI Pure&Style
w subtelny sposób łączy
wysokiej klasy wzornictwo
z funkcjonalnością
udowadniając, że jedno
bez drugiego nie jest
możliwe. Dzięki temu, seria
KLUDI Pure&Style staje się

NEW

niezbędnym elementem
pięknych, nowoczesnych
wnętrz, od których
oczekujemy także wygody
i komfortu. To również
dowód na to, że doskonały
design nie oznacza dużych
wydatków.

Geometryczne kształty armatury
pozwalają na zachowanie
równowagi stylu, a jednocześnie wygodne korzystanie z baterii.

Doskonała forma i precyzja
wykonania sprawią, że
odnajdziemy radość
w codziennych czynnościach.

Proste linie i zaokrąglone
krawędzie w stylu SoftEdge to
elementy nowoczesnego stylu,
których nie może zabraknąć
w modnym wnętrzu.
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KLUDI PURE&STYLE

Sekret tkwi
w szczegółach

UMYWALKA

BIDET

Sekret eleganckiego charakteru KLUDI Pure&Style tkwi
w prostych liniach i subtelnych formach. To doskonała
propozycja dla osób, które stawiają na estetykę, a we
wnętrzach preferują odświeżający i nowoczesny styl.

40 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z zestawem odpływowym

40 216 05 75
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z zestawem odpływowym

40 393 05 75
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy
wylewka stała
z zestawem odpływowym

40 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

WANNA

40 681 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

40 425 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy na półce
montażowej przy wannie
wysięg wylewki 220 mm

40 650 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

40 419 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 636*
element podtynkowy

NATRYSK

NEW

40 385 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 60
z zestawem odpływowym

100

40 382 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
z zestawem odpływowym

40 290 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym

40 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

40 292 05 75*
bez zestawu odpływowego

40 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 215 mm

NEW

40 841 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

* brak zdjęcia

35 002 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem

40 655 05 75
Podtynkowa bateria natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

40 420 05 75
Podtynkowa bateria natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 828*
element podtynkowy

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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48 298 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
Piękno geometrii
Lekka, prosta forma nowej
serii KLUDI ZENTA SL
idealnie uzupełni wygląd
nowoczesnej łazienki.
Sprawdzi się zarówno
w połączeniu
z geometrycznymi, jak
i opływowymi kształtami
mebli i ceramiki łazienkowej.
Ergonomiczny, idealnie

układający się w dłoni
uchwyt, wysokiej klasy
głowice ceramiczne,
ergonomiczny kształt baterii
pozwalający na montaż
blisko ściany to tylko
niektóre z funkcji nowej serii
KLUDI ZENTA SL.

NEW

Perfekcja. Koło i prostokąt to
elementy wyznaczające styl KLUDI
ZENTA SL i nadające całości
eleganckiego charakteru. Dbałość
o każdy najdrobniejszy detal to
jeden z fundamentów marki KLUDI.

Wysoka, obrotowa wylewka
znacznie zwiększa przestrzeń
w obrębie umywalki.

Elegancka sylwetka baterii
idealnie współgra z lekkimi,
prostymi formami mebli
i ceramiki łazienkowej.
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48 298 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA SL

Idealne połączenie
Design oparty na prostych, geometrycznych
formach przełamany został łagodnymi liniami
i delikatnymi zaokrągleniami. Płynne przejścia
między korpusem, wylewką a uchwytem baterii
nadają całości lekki, subtelny kształt. Jednocześnie
– stają się przeciwwagą dla surowej, geometrycznej
podstawy.

Najwyższej jakości perlatory zapobiegające osadzaniu się kamienia
wapiennego ułatwiają pielęgnację i zapewniają delikatny przepływ wody.
Dodatkowo, seria KLUDI ZENTA SL oferuje wariant baterii z funkcją
EcoPlus. Rozwiązanie to zapewnia wypływ zimnej wody w środkowym
położeniu uchwytu.

UMYWALKA

48 260 05 65
jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
zestaw odpływowy

48 262 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
bez zestawu odpływowego

48 290 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
zestaw odpływowy

48 292 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
bez zestawu odpływowego

104
* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

48 266 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
zamykany zawór spustowy
typu PUSH-OPEN

48 263 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
funkcja EcoPlus, zimna woda
w środkowym położeniu uchwytu
zestaw odpływowy

48 298 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
zamykany zawór spustowy
typu PUSH-OPEN
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48 247 05 65
Ścienna bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA SL

Piękno KLUDI ZENTA SL
ukryte w geometrycznej formie
Beton, drewno, metal nadają wnętrzu purystyczny charakter, a naturalne kolory ziemi
i przyjemne w dotyku formy kreują odpowiednią atmosferę wnętrza i powodują, że
czujemy się w nim dobrze. Nowa seria KLUDI ZENTA SL odpowiada nowoczesnym
trendom stanowiąc idealne wyważenie między oszczędnym minimalizmem a łagodną,
delikatną formą.

48 298 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

UMYWALKA

48 256 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 240 mm
bez zestawu odpływowego

48 027 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 220 mm
obrotowa wylewka (360°)
zestaw odpływowy

48 028 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 220 mm
obrotowa wylewka (360°)

48 247 05 65
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

38 242*
element podtynkowy
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KLUDI ZENTA SL

Więcej przestrzeni
KLUDI ZENTA SL zachwyca kunsztem wykonania przejawiającym się
w dopracowanych do perfekcji detalach. Armatura wannowa i natryskowa
znajduje się bliżej ściany, dzięki czemu mamy więcej swobody podczas kąpieli.

WANNA

NATRYSK
NEW

48 670 05 65
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
automat. przełącznik
natrysk/wanna

48 650 05 65
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
automat. przełącznik
natrysk/wanna

48 600 05
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 170 mm

48 998 05 65
zestaw higieniczny - komplet
48 999 05 65*
zestaw higieniczny - komplet

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
zestaw elementów podtynkowych
108

*brak zdjęcia
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48 870 05 65
Jednouchwytowa
bateria natryskowa

48 655 05 65
Podtynkowa bateria
natryskowa
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
zestaw elementów
podtynkowych
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38 257 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Wzór na piękne wnętrze
Doskonała propozycja
dla osób ceniących
nade wszystko ład oraz
porządek. W dobrze
zorganizowanym wnętrzu
każda bryła mistrzowsko
współgra z detalami,
a każdy szczegół jest
idealnie dopasowany.
Kontynuuj tę grę

wzajemnych odniesień
również w łazience.
Armatura KLUDI ZENTA
popisowo dopełni
wszystkie elementy
geometrycznego wnętrza,
podkreślając nowoczesną,
nieco minimalistyczną
aranżację – jasną, pełną
bieli i drewna.

KLUDI ZENTA to idealna
kompozycja geometrycznych
figur, kół i kwadratów.

Geometria uchwytu aż prosi się
o kontynuację we wnętrzu. Co
powiesz na okrągłą umywalkę?

Dostojna, wyważona, elegancka
linia stanie się kwintesencją
minimalistycznej łazienki.
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KLUDI ZENTA

Wybierz najlepszy
model

Ikona stylu
Przepis na interesujące wnętrze

Urządź łazienkę za pomocą wyrazistych,
zaakcentowanych brył. Mocna linia podwieszanej szafki,
na niej przyciągająca wzrok wolnostojąca umywalka
oraz – domykająca kompozycję – piękna, smukła bateria.
Fantastyczne zestawienie w subtelnym, białym wnętrzu.

Luksusowa, trójotworowa bateria łączy klasyczne
wzornictwo z funkcjonalnością. Swoim wyglądem
nawiązuje do ikon stylu, nadając łazience bardzo
eleganckiego wyrazu.

38 257 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

38 250 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
38 251 05 75*
bez zestawu
odpływowego

38 244 05 75
Ścienna bateria umywalkowa

38 264 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 120 mm
38 265 05 75*
bez zestawu odpływowego

38 257 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 258 mm

38 393 05 75
Bateria umywalkowa

38 245 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 230 mm

42 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

38 244 05 75*
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

42 026 05 75*
bez zestawu odpływowego

38 393 05 75
Bateria umywalkowa
wylewka stała

38 243*
Element podtynkowy
112

Bateria stojąca czy ścienna?
Dostępna również w wersji
elektronicznej! Wystarczy
delikatny ruch dłoni, aby
uruchomić strumień wody.

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

38 100 05
Elektroniczna bateria
umywalkowa
uchwyt regulacji temperatury
bateria alkaliczna 9V

38 400 05
Elektroniczna bateria
umywalkowa
uchwyt regulacji temperatury
wysięg wylewki 240 mm

38 200 05*
zasilanie 230V

38 500 05*
wysięg wylewki 190 mm
wymagany element podtynkowy
(38 001 lub 38 002)
113

38 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

KLUDI ZENTA

60 750 05-00
Zestaw wannowonatryskowy 2S
63 061 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego

Strumień deszczowy
Orzeźwiający, szeroki strumień to
prawdziwy zastrzyk energii.

Strumień miękki
Nie jesteś rannym ptaszkiem
i budzisz się dopiero pod
prysznicem? Wybierz miękki,
napowietrzony strumień.

Strumień masujący
Poczuj jak z Twoich mięśni
stopniowo znika napięcie,
a ciało staje się coraz bardziej
zrelaksowane.
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KLUDI ZENTA

Łazienkowe
rytuały

NATRYSK

W doskonale zaplanowanym salonie kąpielowym nie
może zabraknąć miejsca na wannę. Wystarczy napełnić
ją gorącą wodą, wlać olejki eteryczne i zrelaksować się.
Odprężająca kąpiel leczy ciało i duszę, regeneruje siły
i staje się koniecznym rytuałem wieńczącym długi dzień.
38 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

38 835 05 45
Podtynkowa bateria natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

38 424 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

60 630 05-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 600 mm

60 730 05-00
Zestaw natryskowy 2S
L = 600 mm

60 640 05-00*
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

60 740 05-00*
Zestaw natryskowy 2S
L = 900 mm

35 100 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem

60 830 05-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 600 mm

60 750 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 2S

Funkcja HotStop w baterii
termostatycznej zapewnia stabilną
temperaturę wody, a tym samym
chroni przed oparzeniem (więcej
informacji na str. 12).

60 600 05-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

60 800 05-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
60 700 05-00*
Rączka natrysku 2S
strumień: deszczowy, miękki

WANNA

38 670 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

35 101 .. 38
Bateria wannowo-natryskowa
z termostatem

38 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm
38 446 05 75*
wysięg wylewki 140 mm

NATRYSK

38 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych
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38 830 05 45
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

38 870 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

60 840 05-00*
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

* brak zdjęcia

60 650 05-00*
Zestaw wannowo-natryskowy 1S

66 090 05-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM
głowica natrysku 200 mm,
rączka natrysku KLUDI ZENTA 2S,
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX 1600 mm

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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38 251 86 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
Czarno na białym
Wyraziste połączenia,
mocne zestawienia, gra
kolorami, a to wszystko
w niecodziennym,
geometrycznym
otoczeniu. Biało-czarne
wnętrza to rozwiązanie
dla osób, którym
nieobce są odważne

aranżacyjne decyzje.
Armatura KLUDI ZENTA
BLACK&WHITE stanie
się kwintesencją tej
kompozycji bieli i czerni, kół
i kwadratów, udowadniając,
że w dziedzinie
wzornictwa nie ma rzeczy
niemożliwych.

Zadbajmy o to, aby czarna bateria
łazienkowa była jednym z kilku
detali w tym kolorze. Osiągniesz
dzięki temu przemyślaną,
konsekwentną aranżację.

Nieskazitelna biel stwarza
poczucie czystości i świeżości,
a chromowane akcenty są
doskonałym uzupełnieniem,
podkreślającym lekkość kształtów.

Dzięki długiej, smukłej wylewce
poranna toaleta przebiegać będzie
wyjątkowo sprawnie i przyjemnie.
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Dostępne powierzchnie: 86 czarny/chrom, 91 biały/chrom
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

Połączenie dwóch
żywiołów

WANNA

Łazienka, w której czerń gra główną rolę? Przełam
kolorystyczną monotonię za pomocą charakterystycznej,
a przy tym wyjątkowo pięknej, białej armatury
prysznicowej. Biała jak śnieg wanna? Wprowadź odważny
akcent, montując przy niej czarną baterię. Końcowy efekt
będzie zaskakujący!

38 670 .. 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

35 101 .. 38
Bateria wannowo-natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

38 670 86 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

38 251 91 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

38 650 .. 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

NATRYSK

38 260 .. 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa XL
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38 250 .. 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

38 251 .. 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
bez zestawu odpływowego

38 530 .. 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

38 870 .. 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

35 100 .. 38
Bateria natryskowa
z termostatem

60 840 ..-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

60 850 91-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

* brak zdjęcia

.. = Powierzchnia: 86 czarny/chrom, 91 biały/chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.

60 660 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
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35 100 86 38
Bateria natryskowa z termostatem

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

60 840 86-00
Zestaw natryskowy 3S

Dobrana
para
Ty również jesteś zdania,
że przeciwieństwa
się przyciągają? Jeśli
uważasz, że nic tak nie
dodaje pikanterii, jak
różnice charakterów,
postaw na kontrasty
– także we wnętrzu
łazienki.

Wnętrza łazienkowe utrzymane
w ciemnej tonacji to absolutny hit
ostatnich sezonów. Skusisz się?

Ciemne ściany strefy z wanną
lub natryskiem to wyższy poziom
elegancji. Przełam czerń bielą.
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34 841 05 75
Jednouchwytowa
bateria natryskowa

KLUDI PURE&SOLID

34 290 05 75
Jednouchwytowa
bateria umywalkowa
34 681 05 75
Jednouchwytowa
bateria wannowonatryskowa

KLUDI PURE&SOLID
Piękno i ergonomia
Seria KLUDI Pure&Solid
oznacza klasę
i ponadczasowy styl. Jest
niezawodna, ergonomiczna
oraz doskonała jakościowo.
KLUDI Pure&Solid
zręcznie łączy dwie
cechy: przemyślany,
dopracowany design oraz
precyzję wykonania. Dzięki
mistrzowsko opracowanej
linii i doskonałemu
wykończeniu, armatura
KLUDI Pure&Solid wpisze

NEW

się zarówno we wnętrze
w stylu nowoczesnym, jak
i aranżację, w której króluje
klasyka i przywiązanie
do tradycji. Idealna
kompozycja oraz
opracowany w każdym
szczególe kształt wylewki
sprawią, że bateria
wzorowo uzupełni projekt
łazienki, niezależnie od
układu czy wielkości
pomieszczenia.

Serię KLUDI Pure&Solid docenią
osoby przykładające dużą wagę
do ergonomii, jakości wykonania
oraz trwałości.

Zintegrowany z baterią perlator
jest odporny na gromadzenie się
kamienia, a przy tym pozwala na
oszczędzanie wody.

Piękny, perfekcyjnie zaprojektowany
uchwyt zapewnia wygodną i łatwą
obsługę.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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KLUDI PURE&SOLID

Nowa jakość
w łazience

BIDET

Wybór armatury KLUDI Pure&Solid to najlepsza z decyzji:
do produkcji baterii zostały wykorzystane najwyższej
jakości materiały, dzięki czemu jej codzienne użytkowanie
to prawdziwa przyjemność.
34 394 05 75
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy
wylewka stała
z zestawem odpływowym

34 216 05 75
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z zestawem odpływowym

WANNA

34 681 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

34 423 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy na półce
montażowej przy wannie
wysięg wylewki 220 mm

34 650 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

34 419 05 75
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 636*
element podtynkowy

NATRYSK

NEW

34 385 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 60
z zestawem odpływowym
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34 382 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75
z zestawem odpływowym

34 290 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym

34 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z zestawem odpływowym

34 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 292 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 841 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

* brak zdjęcia

35 002 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem

34 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa
zestaw elementów
zewnętrznych

34 420 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa
zestaw elementów
zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 828*
element podtynkowy

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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37 382 05 65
Jednouchwytowa
bateria umywalkowa

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PURE&EASY
Lekkość i prostota
Nowoczesnej łazience
wystarczy parę subtelnych,
minimalistycznych detali,
które podkreślą aranżację
i perfekcyjnie wpiszą się
w jej styl. Aby osiągnąć
taki efekt, uwzględnijmy
w wystroju armaturę
KLUDI Pure&Easy!
Przemyślane wzornictwo,
uniwersalność,
a jednocześnie niebanalna,
precyzyjnie poprowadzona
linia sprawiają, że baterie

NEW

KLUDI Pure&Easy
doskonale sprawdzą
się w nowoczesnych
wnętrzach. Seria KLUDI
Pure&Easy stanowi
połączenie oryginalności
i wszechstronności.
Dzięki dwóm wariantom
wykończenia, armatura
występująca w stylowej
ponadczasowej bieli oraz
eleganckim, lśniącym
chromie perfekcyjnie
uzupełni Twoją łazienkę.

Jeśli prowadzisz nowoczesny
styl życia, z pewnością docenisz
modny, bezpretensjonalny design
KLUDI Pure&Easy.

Czytelne, jasne oznaczenia są
szczególnie istotne, jeśli z baterii
korzystają małe dzieci.

Funkcja EcoPlus zapewnia
ekologiczną eksploatację: wypływ
zimnej wody w środkowym
położeniu uchwytu.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom, 91 biały/chrom
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KLUDI PURE&EASY

Rozsądny
wybór

BIDET

Nowoczesną linię armatury KLUDI Pure&Easy docenią
osoby otwarte, prowadzące aktywny styl życia. Kolekcję
charakteryzuje mocno zarysowana sylwetka oraz
przykuwające uwagę detale. Szeroka gama dostępnych
produktów, wysoka funkcjonalność i przystępna cena to
cechy wyróżniające serię KLUDI Pure&Easy.

NEW

37 284 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 70
uchwyt uniwersalny 120 mm
37 287 05 65*
uchwyt kliniczny 180 mm

37 259 05 65
jednouchwytowa bateria
umywalkowa
z higienicznym zastawem
natryskowym

37 533 05 65
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z zestawem odpływowym

WANNA

37 681 05 65
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

37 650 05 65
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

37 419 05 65
Podtynkowa bateria wannowonatryskowa
zestaw elementów
zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 636*
element podtynkowy

37 655 05 65
Podtynkowa bateria
natryskowa
zestaw elementów
zewnętrznych

37 420 05 65
Podtynkowa bateria
natryskowa
zestaw elementów
zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 828*
element podtynkowy

NATRYSK

37 385 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 60
z zestawem odpływowym

37 382 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 70
z zestawem odpływowym

37 387 05 65*
bez zestawu odpływowego

37 028 05 65*
bez zestawu odpływowego
37 286 05 65*
przepływ wody 2 l/min przy
ciśnieniu 3 bar
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37 289 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 70
woda zimna w środkowym
położeniu uchwytu
z zestawem odpływowym

37 290 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym

37 841 05 65
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

37 292 05 65*
bez zestawu odpływowego

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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37 841 91 65
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

KLUDI PURE&EASY WHITE

Perfekcyjna
biel

Bez
kompromisu

Biała powierzchnia baterii kojarzy się z czystością
i świeżością. Armatura KLUDI Pure&Easy w kolorze białym
to dobry wybór dla wszystkich, którzy cenią proste,
nowoczesne formy w jasnej, świeżej odsłonie.

W serii KLUDI Pure&Easy
White liczy się każdy detal.
Subtelny, ergonomiczny
uchwyt baterii umożliwia
łatwą i precyzyjną
regulację temperatury
wody.
Symbolika bieli jest oczywista
– to czystość oraz elegancki
minimalizm. Detale w bieli
uzupełnią stylistykę nowoczesnej
łazienki.

UMYWALKA

Rączka natrysku KLUDI ZENTA
idealnie dopełni strefę natrysku
utrzymaną w jasnych tonacjach
kolorystycznych.

37 382 91 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 70
z zestawem odpływowym

37 028 91 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 70
bez zestawu odpływowego

37 290 91 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym

BIDET

WANNA

NATRYSK

37 292 91 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100
bez zestawu odpływowego

Korpus baterii natryskowych
znajduje się blisko ściany, co
pozwala oszczędzić miejsce pod
prysznicem.

37 533 91 65
Jednouchwytowa bateria
bidetowa
z zestawem odpływowym
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37 681 91 65
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

37 841 91 65
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

Powierzchnia: 91 biały/chrom
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52 729 05 75
Podtynkowa bateria z termostatem
50 830 05 65
Podtynkowa bateria
52 815 05wannowo-natryskowa
75
z termostatem
Zawór podtynkowy

KLUDI FLEXX.BOXX

52 847 05 75
Przełącznik dwukierunkowy

KLUDI FLEXX.BOXX
Satysfakcja wmurowana
Nowy KLUDI FLEXX.BOXX został
doceniony przez światowe jury za
jakość i funkcjonalność. Otrzymał
tytuł NAJLEPSZEGO PRODUKTU
ROKU 2012.

Moduł podtynkowy KLUDI jest bardzo uniwersalnym
i solidnym rozwiązaniem zarówno w obiektach inwestycyjnych, jak i w domu. KLUDI FLEXX.BOXX pasuje niemal
do wszystkich rozwiązań natynkowych KLUDI i wykonany
jest z najwyższej jakości materiałów, czego dowodem jest
20-letnia gwarancja na produkt.

KLUDI FLEXX.BOXX to świetny
sposób na oszczędność
miejsca w kabinie natryskowej,
a jednocześnie idealna
propozycja dla osób ceniących
minimalistyczny, nowoczesny
design.

Moduł podtynkowy 88 011
kompatybilny jest z większością
serii armatur KLUDI.

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

73 006 00-00
przedłużka
długość 30 mm

74 580 00-00
adapter do zamienionych
przyłączy wody
do elementu funkcyjnego
z głowicą ceramiczną
przy zamienionych przyłączach
ciepłej i zimnej wody

74 001 00-00
adapter do zamienionych
przyłączy wody
do elementów z głowicą
termostatyczną produkowanych
do 02/2018
76 539 00-00*
do elementów produkowanych
od 03/2018
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*brak zdjęcia
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KLUDI PUSH

KLUDI PUSH
Dotyk wody

Ukształtuj
swoją przestrzeń

Kompaktowa forma i intuicyjna zasada działania baterii sprawia, że
obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Aby uruchomić równy, ciepły
strumień, wystarczy nacisnąć przycisk. Dodatkowa funkcja – praktyczny
termostat – pozwala na błyskawiczną regulację temperatury wody.
Nie musisz czekać ani chwili na relaksującą kąpiel czy energetyzujący
prysznic!

Baterie podtynkowe
KLUDI PUSH dostępne są
w wersji z termostatem lub bez.
Zgodnie z życzeniem, możesz
również wybrać opcję z jednym
lub z dwoma przyciskami, jeśli
zdecydujesz się na korzystanie
z dwóch źródeł wody.

38 812 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

Kwadratowa deszczownica dobrze skomponuje się z kwadratową rozetą
KLUDI PUSH. Równie perfekcyjny związek stworzą okrągłe elementy
armatury. Nie bez znaczenia jest też ergonomiczne pokrętło baterii
KLUDI PUSH z bardzo dobrze widocznym oznaczeniem ciepłej i zimnej wody.
Zapewnia ono komfort, a dodatkowa funkcja HotStop (blokada temperatury
na poziomie 38°C) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

38 811 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

38 611 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa

38 801 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem
przycisk sterowania dla jednego
źródła wody

38 811 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem
przyciski sterowania dla dwóch
źródeł wody

38 802 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem
przycisk sterowania dla jednego
źródła wody

38 812 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem
przyciski sterowania dla dwóch
źródeł wody

38 601 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa
przycisk sterowania dla jednego
źródła wody

38 611 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa
przyciski sterowania dla dwóch
źródeł wody

38 602 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa
przycisk sterowania dla jednego
źródła wody

38 612 05 38
Podtynkowa bateria
natryskowa
przyciski sterowania dla dwóch
źródeł wody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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48 976 05
Dozownik na mydło
w płynie

KLUDI A-XES

48 975 05
Uchwyt ze szklanką
48 977 05
Wieszak na ręczniki
38 245 05 76
Ścienna bateria
umywalkowa

KLUDI A-XES
Nieskończone możliwości
Urządź swoją łazienkę
od A do Z! Pod literą
Z odnajdziesz wszelkiego
rodzaju akcesoria, których
w przemyślanym wnętrzu
nie może zabraknąć.

Podkreślą one stylistyczny
porządek i konsekwencję,
jak również pozwolą na
wygodne rozmieszczenie
kosmetyków i niezbędnych
sprzętów.
Każda łazienka to coś więcej
niż przestrzeń przeznaczona na
toaletę, to nasze prywatne SPA.
Nie może więc w nim zabraknąć
eterycznych olejków, pachnących
kremów oraz balsamów.

Elegancki, chromowany uchwyt
stworzy fantastyczną kompozycję
z łazienkową armaturą.

Szklankę na szczoteczki
zamocujmy bezpośrednio przy
umywalce – zgodnie z zasadami
łazienkowej ergonomii.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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KLUDI A-XES

Piękno tkwi
w szczegółach

AKCESORIA

Na kompletny obraz składają się detale. Z uwagą
wybieramy sprzęty oraz armaturę – z nie mniejszym
zaangażowaniem dopasujmy również łazienkowe
akcesoria. Dzięki temu powstanie przemyślana,
zachwycająca kompozycja, w której liczy się najmniejszy
szczegół.

48 976 05
Dozownik na mydło w płynie
białe szkło matowe
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48 975 05
Uchwyt ze szklanką
białe szkło matowe

48 985 05
Mydelniczka
białe szkło matowe

48 984 05
Wieszak na ręcznik

48 987 05
Półka metalowa
narożna

48 986 05
Półka metalowa

48 977 05
Wieszak na ręczniki

48 980 05
Wieszak na ręcznik kąpielowy
L = 650 mm

48 989 05
Wieszak na ręczniki kąpielowe
z półką
L = 600 mm

48 988 05
Wieszak na ręczniki kąpielowe
L = 550 mm

48 981 05
Uchwyt wannowy
L = 350 mm

48 971 05
Uchwyt na papier toaletowy

48 972 05
Uchwyt na zapasową rolkę
papieru

48 974 05
Zestaw ze szczotką do WC
białe szkło matowe

Jest parę rzeczy, które zawsze
musisz mieć pod ręką. Dozownik
mydła oraz szklanka na
szczoteczki to podstawa w strefie
umywalki.

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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Wybierz
komfort

Strefa
relaksu

Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie:
wanna czy prysznic?
Utarło się przekonanie, że
jedno pasuje wyłącznie
do dużego, a drugie do
małego pomieszczenia.
Jednak na kwestię
wyboru konkretnego
rozwiązania wpływają
przede wszystkim nasze
preferencje.

Łazienka przy sypialni?
To idealna propozycja dla
osób ceniących wygodę.
Możesz pójść też o krok
dalej i połączyć łazienkę
z sypialnią. Aranżując takie
wnętrze pamiętaj, aby
traktować je jako całość,
a nie dwie oddzielne
przestrzenie.

Prysznic to nie tylko kabina.
Natrysk możemy zaprojektować
wykorzystując ukształtowanie
łazienki – wnęki oraz ścianki.

W połączonych wnętrzach
warto stosować te same barwy.
Jeśli sypialnia utrzymana jest
w stonowanych kolorach, te same
tonacje powinny pojawić się
w łazience.

W małej łazience łatwiej
zamontować wygodny natrysk, nic
jednak nie stoi na przeszkodzie,
aby stanowił komplet z wanną
i nawannowym parawanem.

To się nazywa relaks w pełnym
wymiarze. Tylko dwa kroki dzielą
wannę od sypialni.
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KLUDI ROTEXA

KLUDI ROTEXA
Czas na relaks

Bez zbędnych
ozdób

Świece, kojąca muzyka i kieliszek ulubionego wina to najlepszy sposób na relaks.
Dzięki KLUDI ROTEXA MULTI nic nie przeszkodzi Ci w tej wyczekiwanej chwili
odpoczynku i łazienkowej medytacji. KLUDI ROTEXA MULTI spełnia funkcję
napełniania wanny – zastępując wylewkę, a jednocześnie przelewu i odpływu.
Dzięki niej kąpiel będzie czystą przyjemnością

Perlator s-pointer daje możliwość
ustawienia strumienia wody tak,
by delikatnie i cicho spływała
po ściance wanny. Wystarczy
wykonać delikatny ruch palcem,
aby dopasować kąt strumienia do
kształtu wanny.
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Niewielka ilość elementów
zewnętrznych sprawia, że
urządzenie jest wyjątkowo
proste do utrzymania czystości.
KLUDI ROTEXA to estetyka
i wygoda na najwyższym
poziomie.

71 066 05-00
KLUDI ROTEXA 2000

21 200 05N-00
KLUDI ROTEXA MULTI

21 200 05N-00
KLUDI ROTEXA MULTI
zestaw odpływowoprzelewowy G 1 1/2
funkcja napełniania wanny
przez przelew

KLUDI ROTEXA to eleganckie rozwiązanie pasujące do wszystkich standardowych
wanien. Minimalistyczna rozeta pozwala z łatwością zamknąć lub otworzyć korek,
a jej chromowana powierzchnia idealnie współgra z powierzchnią armatury
wannowo-natryskowej.

21 406 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
zestaw odpływowo-przelewowy
G 1 1/2

21 300 05N-00
KLUDI ROTEXA 2000
zestaw odpływowo-przelewowy
G 1 1/2

21 409 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
zestaw odpływowo-przelewowy
G 1 1/2

21 407 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
zestaw odpływowo-przelewowy
G 1 1/2

21 404 05-00
KLUDI ROTEXA 2000
zestaw odpływowo-przelewowy
G 1 1/2

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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80 200 91-00
System natryskowy

KLUDI COCKPIT Discovery

KLUDI COCKPIT Discovery
Sztuka prostoty
Domowe zabiegi
pielęgnacyjne mogą być
nie tylko sposobem na
polepszenie nastroju, ale
również inspirującą
wycieczką do świata
doskonałego wzornictwa.
System natryskowy KLUDI
COCKPIT Discovery
świetnie wpisuje się
w obraz nowoczesnych
łazienek, których aranżacja
przypomina nastrojowe
SPA.

Zaprojektowany z myślą
o doskonałym designie,
zaskakuje również
intuicyjnymi rozwiązaniami
i ergonomią, dzięki którym
komfort kąpieli wchodzi na
zupełnie nowy poziom.
Prostota formy
i zaawansowana
technologia to idealny
duet, który zachwyci
nawet najbardziej
wymagających
użytkowników.

NEW

Zintegrowana z całością półka
stanowi doskonałe miejsce na
kosmetyki. Wykonana jest
w całości z aluminium
- materiału lekkiego i bardzo
trwałego.

Sterowanie jest bardzo
wygodne - odbywa sie za
pomoca pokręteł.

Obsługę ułatwia proste i klarowne
oznakowanie.

146

Powierzchnia: 91 biały/chrom
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80 200 91-00
System natryskowy

KLUDI COCKPIT Discovery

80 200 91-00
System natryskowy

Intuicyjna
obsługa
W przemyśle motoryzacyjnym projektanci kładą nacisk
na maksymalną funkcjonalność i prostotę rozwiązań.
Integralny element - kokpit - musi być tak
zaprojektowany, aby idealnie spełniać potrzeby swych
użytkowników i zapewniać im pełne bezpieczeństwo.
Wzorując się na tych ideach, stworzyliśmy innowacyjny
system natryskowy KLUDI COCKPIT Discovery.
Przemyślana forma i oszczędny design zapewniają
intuicyjne użytkowanie, a idealne połączenie wszystkich
elementów potęguje komfort kąpieli.

80 200 91-00
System natryskowy
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KLUDI COCKPIT Discovery

Komfort na najwyższym poziomie
KLUDI COCKPIT Discovery to produkt, który na nowo interpretuje właściwości
użytkowe natrysku. Naszym celem było stworzenie możliwie najprostszego,
uniwersalnego rozwiązania dla każdego – bez względu na wiek i możliwości ruchowe.
Zaokrąglone krawędzie, lekki kształt głowicy górnej i rączki natrysku wpływają na
ergonomię, a konsekwentna forma i jasna kolorystyka całości plasują produkt na
pierwszym miejscu pod względem designu.

64 400 05-00
KLUDI FRESHLINE
głowica natrysku
400 x 260 mm
150

64 500 05-00
KLUDI FRESHLINE
rączka natrysku 1S

64 552 05-00
KLUDI FRESHLINE
ścienny uchwyt natryskowy
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KLUDI FIZZ

67 578 05-00
Głowica natrysku
67 750 05-00
Zestaw wannowonatryskowy 3S

KLUDI FIZZ
Dobroczynna moc wody
Nowoczesne wnętrza
wymagają nowatorskiego
podejścia. Przełam utarte
schematy na aranżację
łazienki i zamiast okrągłej
czy kwadratowej rączki
natrysku postaw na
oryginalny, trójkątny
kształt. Możesz pójść

jeszcze o krok dalej.
Wprowadź do wnętrza
dużą ilość światła
dziennego. Dzięki
przeszklonej ścianie nie
oprzesz się wrażeniu, że
kąpiesz się w strugach
ciepłego deszczu.

Wielofunkcyjna, duża rączka
natrysku czy mniejsza, idealna do
montażu przy wannie? Wybierz
zgodnie ze swoimi potrzebami.

Rączka KLUDI FIZZ 3S
z wygodnym, ergonomicznym
przełącznikiem strumienia to
przykład nowoczesnej technologii.

Rączka KLUDI FIZZ 1S jest
doskonale wyprofi owana, idealnie
układa się w dłoni.
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Dostępne powierzchnie: 05 chrom
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KLUDI FIZZ

Elegancja
i siła
Jak stworzyć produkt idealny – łączący piękną formę
z funkcjonalnością? Intrygujący, a jednocześnie łatwy
i intuicyjny w obsłudze? Technolodzy KLUDI podjęli
wyzwanie i zaprojektowali produkt łączący obie te cechy.
Przygotuj się na mocne wrażenia!

67 640 05-00
Zestaw natryskowy 1S

Multifunkcyjna rączka natrysku
pozwala na dowolny wybór
strumienia wody. Szeroki strumień
deszczowy orzeźwia i dodaje
energii.

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S

Strumień miękki jest delikatny
i napowietrzony, dzięki czemu
stopniowo budzi i pomaga dobrze
rozpocząć dzień.

Strumień masujący jest mocny
i intensywny. Idealnie koi
zmęczenie i regeneruje siły.

67 700 ..-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 600 ..-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

67 750 ..-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
67 650 ..-00*
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy
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* brak zdjęcia

67 670 ..-00
Zestaw wannowo-natryskowy
rączka natrysku 1S
przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 91 biały/chrom
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66 514 05-00
Ramię natrysku

KLUDI FIZZ

67 575 05-00
Głowica natrysku
52 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

Jeszcze
więcej energii

NATRYSK

Podwójna, a może
potrójna radość? Dwa
lub trzy ramiona natrysku
oznaczają jeszcze większą
przyjemność z prysznica!
67 578 05-00
Głowica natrysku
290 mm, strumień deszczowy

67 575 05-00
Głowica natrysku
340 mm, strumień deszczowy

Ramiona natrysku można
w dowolny sposób ustawiać,
optymalnie dopasowując strumień
do indywidualnych preferencji.

Głowica wsparta na przegubie
kulowym umożliwia dowolną
regulację kąta strumienia wody.

67 640 ..-00*
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

67 096 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM z termostatem
potrójna głowica natrysku
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER
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.. = Powierzchnia: 05 chrom, 91 biały/chrom

67 740 ..-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

67 095 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM z termostatem
potrójna głowica natrysku
rączka natrysku 1S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER

67 091 05-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM
podwójna głowica natrysku
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER

* brak zdjęcia
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67 740 91-00
Zestaw natryskowy 3S

KLUDI FIZZ

52 655 91 75
Podtynkowa bateria
natryskowa
63 061 43-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego

Ponadczasowa
biel
Rączka prysznica o niespotykanym, trójkątnym kształcie, dodatkowo w kolorze białym
to jeden z kluczowych detali, dzięki któremu stworzysz niebanalną aranżację. Postaw na
delikatne kontrasty i urządź łazienkę w bieli i szarościach.

W minimalistycznych wnętrzach
ogromną rolę odgrywają szczegóły.
Największą ozdobą otwartej strefy
z natryskiem będzie piękna, biała
armatura.

Rączka natryskowa może być
dowolnie umieszczona na pręcie
ściennym lub punktowo na
uchwycie. W zależności od potrzeb
i indywidualnych preferencji.

67 650 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
52 445 91 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

67 740 91-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm
67 640 91-00*
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm
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67 750 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 650 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

Powierzchnia: 91 biały/chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.

67 670 91-00
Zestaw wannowo-natryskowy
rączka natrysku 1S
przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym
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KLUDI A-QA

KLUDI A-QA
Poranne orzeźwienie

Chwila tylko
dla Ciebie

Poranny prysznic pobudza i dostarcza energii na
cały dzień. Linia KLUDI A-QA pozwoli na szybką
pobudkę rano i zrelaksuje Cię tuż przed pójściem
spać. Niezwykle wygodne w obsłudze rączki,
zestawy natryskowe oraz głowice górne sprawią, że
prysznic stanie się Twoim ulubionym rytuałem.

Jesteś ciekawy świata, pełen pasji i nieustannie
pozostajesz w ruchu? Prysznic to jedno z niewielu
miejsc, w którym możesz się zatrzymać. Pamiętaj o tym,
dobierając poszczególne elementy wyposażenia natrysku.

NATRYSK

66 511 05-00
Głowica natrysku
245 mm

66 521 05-00
Głowica natrysku ECO
245 mm

66 510 05-00*
200 mm

66 520 05-00*
200 mm

Którą wybierasz? Dopasowana do Twoich potrzeb rączka natrysku pozwoli
na błogi relaks lub szybki, pobudzający masaż.

6-stopniowa regulacja tarczy rączki natrysku pozwala dobrać idealny kąt
wypływu wody.

A-QAb

A-QAi

A-QAs

65 700 05-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki,
masujący

65 600 05-00
Rączka natrysku
funkcja Eco, -50% zużycia wody
strumień deszczowy

65 630 05-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 600 mm

66 531 05-00
Głowica natrysku
250 x 250 mm
66 530 05-00*
200 x 200 mm
66 541 05-00*
Głowica natrysku ECO
250 x 250 mm
66 540 05-00*
200 x 200 mm
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49 402 05-00
Głowica natrysku
140 x 245 mm

65 650 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

66 140 05-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

65 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm
65 730 05-00*
L = 600 mm

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

65 750 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
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64 880 05-00
Głowica natrysku 2S

KLUDI A-QA

Błogi
odpoczynek

Deszczownice KLUDI A-QA
o zróżnicowanej formie
i rozmiarach to propozycja dla
miłośników wyszukanego designu.

Prawdziwy miłośnik prysznica nie może zrezygnować
z deszczownicy! Super cienkie deszczownice
KLUDI A-QA gwarantują relaks na najwyższym poziomie,
a jednocześnie zachwycają swą designerską formą.
Dodatkową propozycją są dwa modele głowic ściennych,
które oferują strumień deszczowy lub naturalny.
Monolityczna forma i przemyślana technologia potęgują
wrażenia estetyczne, a natrysk przypomina kąpiel pod
wodospadem.

NATRYSK

Deszczownice okrągłe
i w stylu Soft Edge, o delikatnie
zaokrąglonych krawędziach,
sprawdzą się w stylistyce softpurystycznej i organicznej.

64 440 .. -00
Głowica natrysku
400 x 400 mm

64 420 05-00
Głowica natrysku
200 x 200 mm

64 430 .. -00*
300 x 300 mm

64 425 .. -00*
250 x 250 mm

64 340 .. -00
Głowica natrysku
400 mm

64 320 05-00
Głowica natrysku
200 mm

64 330 .. -00*
300 mm

64 325 .. -00*
250 mm

* brak zdjęcia

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 91 biały/chrom, 87 czarny mat/chrom

64 530 .. -00
Głowica natrysku
Soft Edge
300 x 300 mm
64 520 05-00*
200 x 200 mm

Deszczownice kwadratowe
i prostokątne pasują do
minimalistycznych, regularnych
form we wnętrzu.
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64 870 05-00
Głowica natrysku 1S
strumień deszczowy

64 880 .. -00
Głowica natrysku 2S
dwa rodzaje strumienia:
deszczowy, naturalny
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KLUDI A-QA

NATRYSK

66 514 .. -00
Ramię natrysku
L = 400 mm

66 515 .. -00
Sufitowe ramię natrysku
L = 150 mm

66 513 05-00*
L = 250 mm

49 095 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM z termostatem
głowica natrysku 140 x 245 mm
rączka natrysku KLUDI A-QA 1S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm
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66 534 .. -00
Ramię natrysku
L = 400 mm

66 535 .. -00
Sufitowe ramię natrysku
L = 150 mm

66 533 05-00*
L = 250 mm

49 191 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM
głowica natrysku 140 x 245 mm
rączka natrysku KLUDI A-QA 1S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm

66 095 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM z termostatem
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku KLUDI A-QAs
wąż KLUDI SUPARAFLEX
1600 mm

66 544 05-00
Ramię natrysku
L = 400 mm

66 545 05-00
Sufitowe ramię natrysku
L = 150 mm

66 543 05-00*
L = 250 mm

66 091 05-00
KLUDI A-QA DUAL SHOWER
SYSTEM
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku KLUDI A-QAs 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX 1600 mm

Głowica górna może być zamontowana w suficie lub
w ścianie. Warto dobrać do niej odpowiedniej długości
ramię natrysku. KLUDI oferuje szeroką gamę produktów
uzupełniających o różnych wymiarach, kształtach
i kolorach powierzchni.

65 540 ..-00
Przyłącze kątowe do
węża natryskowego
65 543 .. -00*
z zaworem zwrotnym

65 551 .. -00
Ścienny uchwyt natryskowy

65 560 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym

60 547 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym

65 561 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym
bezstopniowo regulowany
ceramiczny ogranicznik
przepływu od 3 do 20 l/min

65 562 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym
ceramiczny zawór odcinający

65 544 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
bezstopniowo regulowany
ceramiczny ogranicznik
przepływu od 3 do 20 l/min

65 545 05-00
Przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ceramiczny zawór odcinający

* brak zdjęcia

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 91 biały/chrom, 87 czarny mat/chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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W zdrowym
ciele…
Prowadzisz aktywny tryb
życia i nie wyobrażasz
sobie poranka bez
joggingu? Po treningu,
Twoim największym
sprzymierzeńcem będzie
szybki prysznic. Dzięki
niemu, dosłownie w kilka
minut będziesz gotowy,
aby wyjść do pracy.

Jeśli rano masz tylko kilka
chwil dla siebie, skorzystaj
z dobroczynnej mocy natrysku.
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KLUDI FRESHLINE

KLUDI FRESHLINE
Źródło orzeźwienia
Kolekcja natrysków KLUDI FRESHLINE łączy w sobie
minimalistyczną linię oraz przepych w zakresie funkcji.
Z punktu widzenia estetyki, genialnie komponuje
się z oszczędnymi w wyrazie wnętrzami, w zakresie
funkcjonalności zaś – przenosi nas do wnętrza
ekskluzywnego SPA. Udowadnia, że wysoki komfort staje

Relaks na najwyższym
poziomie
się standardem, a intensywny tryb życia nie wiąże się
z wyrzeczeniami. Wybierając elementy natrysku, warto
zastanowić się nad naszymi nawykami pod prysznicem.
Montaż rączki na pręcie ściennym, czy punktowo na
uchwycie ściennym? Wybierz to, co lubisz.

Zamknij oczy i myślami przenieś się do swojego
ulubionego miejsca. Relaksuj się w strumieniach ciepłej
wody spływającej po Twoim ciele. To wszystko, czego
potrzebujesz, aby dobrze zakończyć długi dzień.

Funkcja usuwania pozostałości
wody z rączki natrysku zapewnia
higieniczne i komfortowe
użytkowanie.

NATRYSK

NEW

64 400 05-00
Głowica natrysku
400 x 260 mm

NEW

64 500 05-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

67 800 .. -00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy
67 900 .. -00*
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje
strumienia:
deszczowy, miękki,
masujący
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67 950 .. -00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 850 .. -00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

67 940 .. -00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm
67 930 05-00*
L = 600 mm

67 090 05-00
KLUDI FRESHLINE DUAL
SHOWER SYSTEM
głowica natrysku 250 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER

67 092 05-00
KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
z termostatem
głowica natrysku 250 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER

* brak zdjęcia

67 870 .. -00
Zestaw wannowo-natryskowy
rączka natrysku 1S
przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym
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67 092 05-00
KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
z termostatem

KLUDI FRESHLINE

Fit – więcej
niż moda

Jedna rączka natrysku – trzy
opcje strumienia! Wystarczy
delikatny ruch palca, aby
przełączyć natrysk deszczowy na
miękki lub masujący.

Zbilansowane
posiłki, regularna
aktywność fizyczna?
To niepodważalny
dowód, że dbasz
o siebie. Dopełnieniem są
relaksujące zabiegi, które
możesz przeprowadzić
w domowym zaciszu.

Dostosuj strumień wody do
aktualnego nastroju. Potrzebujesz
się wyciszyć, czy może pragniesz,
aby rozpierała Cię energia?

Aktywny wypoczynek to już nie
tylko moda, ale przepis na zdrowe
życie.

Skieruj mocny strumień wody na
napięte mięśnie. Poczujesz, jak
powoli się rozluźniają.

Po intensywnym treningu nie ma
nic przyjemniejszego niż chwila
wytchnienia pod prysznicem.
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KLUDI LOGO

KLUDI LOGO
Relaksująca moc wody

Uniwersalna
perfekcja

Po dobrym treningu należy Ci się chwila relaksu.
Regenerujący prysznic jest nie mniej ważny niż
rozciąganie poszczególnych partii mięśni – pozwala na
efektywny odpoczynek i błyskawiczną regenerację.

Wyposażenie prysznica musi idealnie spełniać potrzeby
wszystkich potencjalnych użytkowników. Sięgnij
zatem po uniwersalne rozwiązania, wyróżniające się
jakością wykonania, a w dziedzinie estetyki – klasyczną
i elegancką linią.

Uchwyty ścienne pręta natryskowego
mogą być usytuowane w dowolnym,
wybranym przez użytkownika miejscu.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli
chcemy wykorzystać istniejące już
otwory w ścianie.

NATRYSK

NEW

68 300 05-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

68 100 05-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

68 030 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący
68 010 05-00*
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

172

68 670 05-00
Zestaw wannowo-natryskowy
rączka natrysku 1S
przyłącze kątowe do węża
natryskowego
ze ściennym uchwytem
natryskowym

68 390 05-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

68 360 05-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 600 mm

68 190 05-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

68 160 05-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 600 mm

68 090 05-00
Pręt ścienny
L = 900 mm

68 060 05-00
Pręt ścienny
L = 600 mm

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
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68 575 05-00
KLUDI LOGO
SHOWER DUO z termostatem
zestaw natryskowy 1S
L = 600 mm
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68 085 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER
SYSTEM

KLUDI LOGO

Żyj
aktywnie
Perfekcyjnie wyposażona łazienka, a przede wszystkim
funkcjonalna strefa prysznicowa są równie ważne, co
profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Postaw na wysokiej
klasy armaturę, którą z łatwością można regulować.

Sam wybierz, jaki strumień będzie
najlepszy, aby odpocząć po długim
dniu. Może szeroki i intensywny?

Głowicę natrysku można
regulować w zakresie do 30 cm,
dostosowując jej ustawienie do
wzrostu użytkowników.

Obrót głowicy natrysku w bok
pozwala uzyskać optymalny kąt
i wygodne ustawienie.

68 085 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm

68 083 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm

NATRYSK

Miękki, napowietrzony strumień
zregeneruje Twoje mięśnie szybko
i skutecznie.

Po wysiłku należy Ci się
odpoczynek. Strumień masujący
sprawi, że poczujesz się jak nowo
narodzony.

68 091 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm
68 093 05-00*
rączka natrysku 1S
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* brak zdjęcia

68 092 05-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
z termostatem
głowica natrysku 200 mm
rączka natrysku 3S
wąż natryskowy KLUDI
SUPARAFLEX SILVER 1600 mm
68 095 05-00*
rączka natrysku 1S

Powierzchnia: 05 chrom
Przedstawione produkty stanowią wybraną część asortymentu KLUDI.
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KLUDI MEDI CARE

KLUDI MEDI CARE
Wsparcie profesjonalistów

UMYWALKA

Seria do zadań specjalnych. Armatura KLUDI MEDI CARE zda egzamin celująco
wszędzie tam, gdzie najwyższymi priorytetami są higiena i bezpieczeństwo:
w klinikach, centrach opieki zdrowotnej, czy szpitalach.

NATRYSK

Specjalistyczny uchwyt baterii jest
niezwykle prosty w obsłudze. Aby
uruchomić, a następnie zamknąć
strumień wody, wystarczy lekko
przesunąć go łokciem.
34 922 05 24
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt specjalistyczny
obrotowa wylewka
z możliwością blokady
wysięg wylewki 180 mm
34 920 05 24*
wysięg wylewki 245 mm

34 113 05 34
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

34 921 05 24
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt kliniczny
obrotowa wylewka
z możliwością blokady
wysięg wylewki 250 mm

35 085 05 64
Bateria kliniczna z termostatem
uchwyt specjalistyczny z zaworem
odcinającym

35 330 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem
uchwyt regulacji temperatury
z blokadą przy 38°C

WANNA

61 505 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Profi aktyczny uchwyt
wannowy
L = 300 i 250 mm

34 115 05 24
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt specjalistyczny
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34 113 05 34
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt Care
bez zestawu odpływowego
obrotowa wylewka

34 112 05 24
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt specjalistyczny
bez zestawu odpływowego

34 113 05 24
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt specjalistyczny
bez zestawu odpływowego
obrotowa wylewka

61 502 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Profi aktyczny pręt ścienny
L = 900 mm

* brak zdjęcia

61 503 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Profi aktyczny pręt ścienny
L = 900 mm

Powierzchnia: 05 chrom
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61 506 05-00
KLUDI SIRENA CARE
Profi aktyczny uchwyt
wannowy
L = 300 mm
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KLUDI PROVITA

KLUDI PROVITA
Najlepsza opieka

UMYWALKA

Armatura KLUDI PROVITA spełnia najwyższe standardy i atesty higieniczne.
Jest niezastąpiona w szpitalach oraz gabinetach lekarskich, czyli w miejscach,
w których nie może być mowy o jakichkolwiek ustępstwach.

Obsługę baterii ułatwia perfekcyjnie
wyprofi owany uchwyt. Stanowi
udogodnienie dla osób starszych
i niepełnosprawnych, które jednym
lekkim ruchem ustawią natężenie
i temperaturę wody.
33 530 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego

33 531 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego
przyłącza mimośrodowe
z zaworem odcinającym

33 532 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego

33 533 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego
przyłącza mimośrodowe
z zaworem odcinającym

NATRYSK

33 536 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego

33 537 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego
przyłącza mimośrodowe
z zaworem odcinającym

35 330 05 38
Bateria natryskowa
z termostatem

KLUDI PURE&EASY CARE

33 330 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego
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33 336 05 00
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
pasuje do uchwytu klinicznego
lub uniwersalnego
bez zestawu odpływowego

74 910 05-00
Uchwyt kliniczny
wysięg 180 mm

74 930 05-00
Uchwyt uniwersalny
wysięg 120 mm

37 284 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt uniwersalny 120 mm

37 287 05 65
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
uchwyt kliniczny 180 mm

* brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom
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ZESTAWIENIE FUNKCJI

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MODELI

Wszystkie funkcje
dostępne na wyciągnięcie ręki

Baterie łazienkowe KLUDI
Wybór należy do Ciebie
Kształt baterii, linia wylewki, wysokość i średnica korpusu,
kształt uchwytu – o wyborze idealnej baterii decyduje
wiele istotnych szczegółów. Aby ułatwić Ci decyzję,
przygotowaliśmy zestawienie wszystkich dostępnych serii
baterii łazienkowych KLUDI. Profil boczny baterii idealnie

oddaje specyfikę poszczególnych modeli. Każdy z nich
odznacza się wyjątkowym charakterem oraz odpowiada
różnym potrzebom użytkowników i stylizacjom
łazienkowego wnętrza. Wybierz idealną baterię dla
siebie!

Aby ułatwić Ci wybór odpowiedniej baterii łazienkowej,
przygotowaliśmy zestawienie wszystkich dostępnych
funkcji dla poszczególnych serii produktowych. Zależy ci
na zmniejszonym przepływie wody, a może precyzyjnej

Perlator
s-pointer

KLUDI ADLON

KLUDI AMBIENTA

KLUDI BALANCE

Eco

Do bezciśnieniowych
urządzeń
grzewczych

Armatura
elektroniczna

regulacji temperatury bez ryzyka poparzeń? Poniższe
zestawienie pozwoli w szybki i prosty sposób wybrać
odpowiedni produkt.

Zasilanie
bateryjne

Zasilanie
sieciowe

HotStop

Higiena

Szybkie
usuwanie
kamienia

Regulowana
głowica

KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI ADLON
KLUDI AMBIENTA
KLUDI E2
KLUDI BALANCE
KLUDI AMEO
KLUDI BINGO STAR
KLUDI OBJEKTA
KLUDI ZENTA SL
KLUDI BALANCE BLACK

KLUDI E2

KLUDI AMEO

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BOZZ
KLUDI ZENTA
KLUDI PUSH
KLUDI PURE&STYLE
KLUDI PURE&SOLID
KLUDI PURE&EASY
KLUDI ROTEXA
KLUDI FIZZ
KLUDI COCKPIT

KLUDI OBJEKTA

KLUDI BOZZ

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI ZENTA SL

KLUDI A-QA
KLUDI FRESHLINE
KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE
KLUDI PROVITA

KLUDI ZENTA
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&EASY
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KOLORY I POWIERZCHNIE

Powierzchnie i kolory
armatur KLUDI

Notatki

Produkty KLUDI to synteza perfekcyjnego wykonania
i najwyższej klasy materiałów. Chromowana powierzchnia
baterii, dodatkowo uzupełniona o ciekawe warianty

Chrom

05

Pozłacany
23kt

45

kolorystyczne, stanowi odpowiedź na wyrafinowane
gusta klientów i idealnie dopasowuje się do łazienkowego
wnętrza.

Czarny mat/Chrom

87

Czarny/Chrom

86

Biały/Chrom

91

KLUDI ADLON
KLUDI AMBIENTA
KLUDI E2
KLUDI BALANCE
KLUDI AMEO
KLUDI BINGO STAR
KLUDI OBJEKTA
KLUDI BOZZ
KLUDI ZENTA SL
KLUDI ZENTA
KLUDI PURE&STYLE
KLUDI PURE&SOLID
KLUDI PURE&EASY
KLUDI PUSH
KLUDI ROTEXA
KLUDI COCKPIT
KLUDI FIZZ
KLUDI A-QA
KLUDI FRESHLINE
KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE
KLUDI PROVITA
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Piktogramy
i oznaczenia funkcyjne
Oferujemy rozwiązania o wyjątkowym
designie, a jednocześnie bardzo praktyczne
i dostosowane do Twoich indywidualnych
potrzeb. Tworzymy z myślą o Tobie!

Perlator s-pointer
Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania
go do różnych kształtów umywalek.

Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%

Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
Bateria przystosowana do podłączenia
z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.

Armatura elektroniczna
Bateria obsługiwana bezdotykowo.

Zasilanie bateryjne
Armatura elektroniczna zasilana za pomocą baterii.

Zasilanie sieciowe
Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka
sieciowego.

HotStop
Bateria z blokadą temperatury wody przy 38°C.

Nienagrzewająca się obudowa
Konstrukcja baterii zapobiega nagrzewaniu się jej
powierzchni, przez co niweluje ryzyko oparzenia.
EcoPlus
Wypływ zimnej wody w środkowym położeniu uchwytu.
Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę otrzymamy wodę
zmieszaną.
Higiena
Funkcja usuwania pozostałości wody z rączki natrysku.

System szybkiego usuwania kamienia wapiennego.

Wszechstronna regulacja
W KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM głowicę natrysku można
regulować w pionie (do 30 cm) i w poziomie, dopasowując
strumień do indywidualnych preferencji i wielkości kabiny.
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