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Pomocny
dla seniora

Zawsze
pod ręką

Pomocny przy myciu
przedmiotów codziennego
użytku. Pozwala m.in. na szybkie
opłukanie zabrudzonych butów.

Doskonały produkt, który
spełnia funkcję bidetu.
Niezbędna pomoc dla
osób niepełnosprawnych
i starszych, które mają
ograniczone możliwości
ruchowe.

Wygodny
na co dzień

Dzięki elastycznemu wężowi,
pozwala napełnić wodą duże
naczynia, np. wiadro, konewkę.
Dodatkowo pomaga w utrzymaniu
czystości miski WC.

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.

Zadba
o każdego
Pomaga zadbać o czystość
zwierząt domowych - np.
szybko umyć łapy pupila po
powrocie ze spaceru.

inspiracje.kludi.pl

Zestawy higieniczne

Mocne
argumenty:

Zestaw higieniczny KLUDI
Bateria do zadań specjalnych

Ergonomiczność i funkcjonalność

Praktyczna rączka natrysku połączona jest
z elastycznym wężem. Dzięki temu znacznie zwiększa się
komfort i strefa użytkowania zestawu. Przyłącze kątowe
stanowi jednocześnie uchwyt rączki, a posługiwanie się
zestawem jest intuicyjnie proste.

Oszczędność miejsca

Decydując się na zestaw higieniczny w łazience
eliminujemy konieczność montażu miski bidetowej.
To doskonałe rozwiązanie, które pozwala optymalnie
wykorzystać wygospodarowaną przestrzeń, a także
korzystać z praktycznej funkcji bidetu w małej łazience,
czy toalecie.

Ekonomiczne rozwiązanie

Instalacja zestawu higienicznego nie wymaga
dodatkowych nakładów na zakup stelaża, miski
bidetowej, zaworów kątowych i baterii bidetowej,
co gwarantuje znaczące oszczędności podczas
wyposażania łazienki.
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Szeroka gama
możliwości

Zestaw higieniczny to produkt gwarantujący
znaczącą oszczędność kosztów. Jest szybki
w montażu i praktyczny w obsłudze. Posiada
znacznie szerszą funkcjonalność w porównaniu
z bidetem.

Ergonomiczna
rączka natrysku

jest niewielka, idealnie
mieści się w dłoni.
Zawiera wbudowany
przycisk pozwalający
wygodnie sterować
wypływem wody
według naszych
indywidualnych
potrzeb.

Kludi oferuje cztery modele zestawów higienicznych, tak aby
idealnie dopasować się do różnych gustów i stylów aranżacyjnych.
Seria KLUDI BOZZ to propozycja dla osób ceniących nowoczesne
formy, natomiast KLUDI ZENTA SL wybierana jest przez
użytkowników, którzy cenią sobie bardziej klasyczny design.

KLUDI BOZZ

5
Element podtynkowy

z głowicą ceramiczną umożliwia regulację
wypływu gorącej wody. Wykonany z odpornego
na korozję mosiądzu.
38 999 05 76
Zestaw higieniczny - komplet

Prosty i szybki montaż

2
Wygodny uchwyt
zintegrowany
jest z przyłączem
kątowym, poprzez

~70 cm*

które do rączki
doprowadzana jest
woda. Stanowi to bardzo
funkcjonalne rozwiązanie
- zajmuje niewiele miejsca
i redukuje ilość elementów
montażowych.
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Wysokiej jakości
wąż natrysku

o długości 125 cm, znacznie
zwiększa komfort i strefę
użytkowania zestawu.

38 998 05 76
Zestaw higieniczny - komplet

38 998 39 76
Zestaw higieniczny - komplet

KLUDI ZENTA SL

4
Element natynkowy

stanowi estetyczne dopełnienie zestawu.
Długi, ergonomiczny uchwyt pozwala na
precyzyjną regulację temperatury i wypływu
wody, a minimalistyczna rozeta zapewnia
elegancki wygląd.

48 999 05 65
Zestaw higieniczny - komplet

48 998 05 65
Zestaw higieniczny - komplet

