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KLUDI Presiune redusă
Baterii pentru recipiente fără presiune

KLUDI Senzor
Baterie cu senzor, operare fără atingere

KLUDI Operare cu baterie
Alimentare cu baterie

KLUDI Alimentare la priză
Baterie cu alimentare la priză

KLUDI HotStop
Protecţie la apă fierbinte-38 °C

KLUDI Eco -40%
Economie de apă de până la 40%

KLUDI s-pointer
Permite reglarea unghiului de curgere

KLUDI Funcţie de evacuare
Eliminare rapidă a apei reziduale

Înalțime ajustabilă, pălărie de duș pivotantă
Bara de duș este ajustabilă până la 30cm pe înălțime,
iar brațul de duș poate pivota lateral în orice poziție

Curățare rapidă a depunerilor de calcar
Depunerile de calcar pot fi curățate cu mâna
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BATERIILE KLUDI – calitate
pentru viaţa de fiecare zi
Bateriile ne sunt alături în fiecare zi. În baie sau bucătărie, avem de mai
multe ori contact cu ele şi de aici izvorăsc dorinţe şi exigenţe legate de
formă şi funcţionalitate. KLUDI înţelege aceste cerinţe şi le transpune în
produse – forme desăvârşite în care se contopesc design-ul contemporan, tehnologia inovatoare şi materialele de înaltă calitate. Astfel creăm
baterii şi duşuri care sunt mai mult decât simple obiecte prin care trece
apa – calitate pentru viaţa de fiecare zi.
Apropierea faţa de oameni o retrăim şi în cadrul societăţii noastre.
Angajaţii KLUDI din întreaga lume se ocupă personal de cerinţele
clienţilor şi partenerilor noştri. Ei ştiu: pe KLUDI te poţi baza – şi să te
aştepţi la şi mai mult pe viitor.
În calitate de producător de baterii suntem conştienţi de răspunderea
pentru economia şi eficientizarea consumului de apă. Metode de
producţie ecologice şi utilizarea eficientă a resurselor sunt pentru noi
o obligaţie permanentă. Împreună cu KLUDI Eco transpunem acest
legământ în produse care ne ajută să economisim apă – pentru viitorul
planetei noastre.
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KLUDI este cel mai
inovator brand 2015
Cel mai inovator brand datorită excelenţei produselor: Premiul Cel mai Inovator Brand este cel
mai prestigios premiu Plus X Award şi recunoaşte acele branduri care au cel mai mare număr
de premii câştigate într-o grupă de produse.
Premiul „Best Design Brand 2015/2016” este o distincție specială. Este acordată produselor
din toate categoriile şi doar acelor branduri ale căror produse au câştigat cel mai mare număr
de premii – cu alte cuvinte, design de produse excepțional, garantat.

Bateriile KLUDI sunt câștigătoare
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PLUS X AWARD
Plus X Award este cel mai important
premiu pentru inovare în tehnologie,
sport şi lifestyle. Eligibile pentru acest
premiu sunt tehnologiile inovatoare nou
dezvoltate, design-ul excepţional şi conceptele de operare simple şi inteligente.
Alte criterii pentru un produs câştigător
sunt caracteristicile ergonomice şi ecologice, aria cuprinzătoare de funcţionalităţi
şi materialele şi producţia de excelentă
calitate.

Interior Innovation Award
Interior Innovation Award este unul
dintre cele mai respectate premii
de design la nivel internaţional din
domeniul amenajărilor interioare.
Acesta este acordat de către prestigiosul Consiliu German de Design.
Interior Innovation Award înseamnă
realizări inovatoare de primă clasă
în toate domeniile de amenajări
interioare.

iF product design award
Premiul iF product design award este
considerat a fi unul dintre premiile de
top din lume în materie de design.
Bazat pe filosofia Bauhaus care
spune „funcţionalitate înainte de
formă”, este un premiu râvnit pentru
design ergonomic, user-friendly.

German Design Award
German Design Award este premiul
internaţional oferit de către Consiliul
German de Design. Este acordat
produselor de primă clasă şi de
design în comunicare, care sunt
pionieri în peisajul internaţional al
designului.

KLUDI AMBA

KLUDI
BALANCE E

KLUDI E2

KLUDI
BALANCE

KLUDI FIZZ

KLUDI
FLEXX.BOXX

KLUDI PUSH

KLUDI ZENTA E
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Arta bateriilor sanitare
pentru baie
Bateriile sanitare pentru baie KLUDI aduc un plus de utilitate – deoarece
KLUDI este expertul în materie de baterii sanitare. Detaliile fac diferența
pentru bateriile KLUDI – acestea se referă la materiale, finisaje, funcționalitate,
design și inovație.

Bateriile cu senzor
Bateriile cu acționare prin senzor sunt utilizate cu precădere pentru lavoar.
Un senzor cu infrarosu permite pornirea apei fără atingere. Aceste baterii au
fost proiectate în special pentru zone de utilizare cu igienă sporită și inițial
au fost destinate spațiilor publice, însă au avut succes și în băile de serviciu
sau în băile particulare cu exploatare intensă. Mulțumită acționării fără atingere bateriile sunt ușor de curățat deoarece nu este nevoie să fie oprite cu
mâinile ude. Zona de utilizare specifică: lavoar.

Bateriile monocomandă
Bateriile monocomandă permit setarea rapidă și ușoară a temperaturii și
a debitului apei, cu ajutorul unui singur element, folosind o singură mână.
Cu cealaltă mână puteți verifica dacă temperatura apei este cea dorită. Zona
de utilizare specifică pentru bateriile monocomandă: lavoar, duș și cadă.
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Bateriile dublă comandă
Bateriile dublă comandă au rozete separate pentru apă rece și apă caldă.
Aceste baterii sunt populare datorită aspectului lor retro și datorită faptului
că oferă avantaje clare pentru anumite utilizări. De exemplu, cada poate
fi umplută cu apă fierbinte fără a se pierde multă căldură – apoi se poate
completa cu apă rece. Zona de utilizare specifică: băi retro, căzi, lavoare.

Bateriile termostatate
Bateriile termostatate dețin poziția de lider în ceea privește confortul:
temperatura apei este presetată. Apa care curge este la temperatura potrivită.
Bateria funcționează fără a fi nevoie să fie conectată la o sursă de energie
electrică mulțumită unui termocuplu special. Datorită acestei particularități
acest tip de baterie este întotdeauna de încredere. Elementul cu acționare
rapidă compensează orice fluctuație de temperatură fără ca utilizatorul să
sesizeze. Bateriile termostatate sunt prevăzute cu limitator de apă fierbinte.
Acest tip de protecție la apă fierbinte ar trebui să fie inclus din oficiu. Acesta
este un factor de siguranță important în familiile cu copii. Zona de utilizare
specifică: duș.
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KLUDI PUSH
KLUDI PUSH este un concept sofisticat pentru duş şi cadă.
Apa curge şi se opreşte prin simplă apăsare a butoanelor ergonomice.
Temperatura este presetata cu comutatorul. KLUDI PUSH este disponibilă
în două variante: cu termostat confortabil sau cu cartuş ceramic practic.
Astfel este foarte simplu de acţionat atât pentru tineri cât şi pentru persoanele în vârstă. Bateria se acţionează simplu şi intuitiv nefiind nici măcar
nevoie să o poţi vedea.

Baterii încastrate compatibile KLUDI FLEXX.BOXX
În cazul bateriilor încastrate, corpul bateriei – de exemplu elementele
funcționale ale bateriei – este montat în perete, iar elementele de acționare
sunt montate în exterior. Rezultatul acestei soluții, ca element integral
de design, este atractiv şi se defineşte prin calitate superioară. Datorită
KLUDI FLEXX.BOXX, acest tip de baterii sunt foarte sigure în utilizare chiar
şi atunci când tehnologia a fost ascunsă în perete. Odată ce a fost montat
un FLEXX.BOXX se poate modifica oricând funcționalitatea şi designul
bateriei. De exemplu, o baterie de duş sau cadă se poate transforma într-o
baterie termostatată sau se poate schimba cu o baterie de la o altă serie cu
design diferit. Zona de utilizare specifică: duş şi cadă.
s-pointer
Exisăa foarte multe tipuri de lavoare şi există foarte multe baterii sanitare
care nu sunt potrivite acestora. Cum ne putem asigura că bateria direcționează jetul de apă exact acolo unde stropeşte mai puțin? Datorită KLUDI
este simplu: cu ajutorul perlatorului s-pointer unghiul de curgere al apei
poate fi ajustat cu o simplă atingere. După ce bateria a fost instalată vă
puteți hotărî care să fie unghiul de curgere în funcție de preferințe.

Libertate de mişcare
Există persoane care nu folosesc lavoarul doar pentru a se spăla pe mâini.
De aceea bateriile sanitare de la KLUDI oferă mai multe posibilități: mulțumită pipelor cu o arie extinsă de acțiune şi numeroaselor variante de înălțimi
şi design, conceptul Libertate de mişcare de la KLUDI face ca umplerea
vaselor înalte să fie mult mai uşoară ori spălatul părului la lavoar să fie mai
confortabil.

10

Funcții ECO
Apa este resursa noastră vitală iar pentru încălzirea acesteia se consumă
o cantitate însemnată de energie. Ambele aspecte sunt motive importante
pentru care această resursă prețioasă trebuie folosită cumpătat. KLUDI
reduce cantitatea de apă consumată de baterii cu ajutorul perlatoarelor ECO
fără a face rabat de la confortul oferit. Datorită efectului de aerare, fluxul de
apă este abundent și în același timp consumul este redus cu până la 40%.
Anumite baterii monocomandă de la KLUDI oferă posibilitatea de a fi setate
în poziția centru-rece: atunci când leva este poziționată în centru curge doar
apă rece. Este suficient pentru a vă spăla pe mâini și se economisește și
energia necesară pentru încălzirea apei.

KLUDI igienă la duş
Igiena este un subiect important, în special la duş iar funcţia de evacuare
de la KLUDI aduce un plus de igienă. Un dispozitiv de la baza parei de
duş vă permite să eliminaţi manual apa din para de duş după utilizare.
Fără picurare, fără deranj. Mai igienic.

Materiale, finisaje si culori

cromat

alb/crom

crom/sticlă
verde

placat cu aur
23kt

negru-cromat

Bateriile KLUDI sunt confecționate exclusiv din alamă sanitară, fapt care
este în conformitate cu cele mai stricte standarde germane în domeniul apei
potabile. În concluzie apa care curge prin bateriile KLUDI se poate consuma
ca și apă potabilă. Finisajele fiecărei baterii KLUDI sunt permanent îmbunătățite și sunt proiectate pentru a avea o durabilitate cât mai mare în baie.
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KLUDI ADLON
Fascinaţia luxului
Detaliile alese şi aliajul auriu pentru finisarea nobilă a
suprafeţei dau acel plus de valoarea bateriilor KLUDI
ADLON. Abundenţa ornamentelor şi măiestria artizanală
păstrează în cadrul acestei serii impresionante şarmul
secolului trecut. Flerul nostalgic este armonizat cu
tehnologia modernă a bateriilor.

Baterie lavoar DN 8
510104520
12

KLUDI ADLON
Baterie cadă-duş DN 15
514414520

Măiestrie artizanală
Mânere clasice sub formă de cruce, intarsii de porţelan şi guri de umplere
cu faţete în şase canturi, toate aceste finisaje reflectă măiestria artizanală
par excellence. KLUDI ADLON poartă numele de prestigiu cu drept. Nobleţe
pentru cele mai exigente pretenţii, care se concretizează atât în vilele pline
de stil tineresc, cât şi în mixul ingenios de stiluri al noilor construcţii.
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LAVOAR

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
pipă înălţat
510430520
510434520

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
510460520
510464520

Baterie lavoar DN 8
pipă înălţat
510100520
510104520

BIDET

Baterie lavoar DN 8
510120520
510124520

CADĂ

Ventil stativ DN 15
marcaj: COLD
510140520

Baterie bideu DN 8
512110520
512114520

Robinet colţar DN 15
518430520
518434520

Baterie cadă-duş DN 15
514410520
514414520

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj
pe gresie
515240520
515244520

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj
pe gresie
pipă 220 mm
515250520
515254520

Set de duş DN 15
montaj stativ
2705105

Set duş de cadă DN 15
2710505
2710545

Baterie termostatată încastrată
517190520
517194520

Baterie termostatată încastrată
cu ventil de închidere
517200520
517204520

DUŞ

Gură de umplere cadă,
montaj perete DN 20
lungime 170 mm
5140705
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Baterie duş DN 15
516100520
516104520

Set preinstalare DN 15*
35158

Set preinstalare DN 15*
35156

KLUDI ADLON
DUŞ

Ventil încastrat, marcat COLD
518150520
518154520

Ventil încastrat, marcat HOT
518160520
518164520

Ventil încastrat, neutru
518030520
518034520

Comutator cu 2 căi
518450520
518454520

Set preinstalare DN 12*
cu racord sudat 15 mm
29909

Set preinstalare DN 12*
cu racord sudat 15 mm
29909

Set preinstalare DN 12*
cu racord sudat 15 mm
29909

Set preinstalare DN 15*
2975100

Set preinstalare DN 15*
cu racord sudat 18 mm
29927

Set preinstalare DN 15*
cu racord sudat 18 mm
29927

Set preinstalare DN 15*
cu racord sudat 18 mm
29927

Set preinstalare DN 20*
cu racord sudat 22 mm
29911

Set preinstalare DN 20*
cu racord sudat 22 mm
29911

Set preinstalare DN 20*
cu racord sudat 22 mm
29911

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
510464520

Set duş
L = 600 mm
2710305
2710345

cromat

placat cu aur 23kt

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
551430505

Opulenţa din baie
Emoţional. Opulent. JOOP!
Colaborarea cu brandul internaţional de design
JOOP! s-a concretizat în bateriile şi accesoriile
elegante KLUDI – ele aduc glamour
în baia dumneavoastră.
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Baterie monocomandă lavoar DN 10
550300575

Un strop de lux –
doar pentru mine
JOOP! în băi echivalează cu luxul personal. Totul este ușor de înțeles
cu această baterie. Aveți posibilitatea de a alege între mânerul cromat și
mânerul cilindric confecționat din cristal fin pentru a opera bateria clasică
de la KLUDI. JOOP! se definește în primul rând prin pipa lată, care prin
intermediul unui perlator special, curge cu un jet pufos de apă și încântă
astfel simțurile. Există acum o baterie sanitară pentru lavoar cu pipa mai
îngustă dotată cu perlator ascuns.
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LAVOAR

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
551430575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
550240575
55024H775

Baterie monocomandă lavoar DN 10
fără ventil de scurgere
550300575
55030H775

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
551430505
55143H705

Baterie monocomandă lavoar DN 15
130230560

Baterie monocomandă lavoar DN 10
550230505
55023H705

Baterie monocomandă lavoar DN 10
fără ventil de scurgere
550290505
55029H705

BIDEU

Coloană lavoar pentru baie oaspeţi
lavoar sticlă transparentă
55115D1
55115D2

Baterie lavoar, montare pe perete
DN 15 pentru montaj încastrat
lungime 160 mm
551460505
55146H705

Baterie monocomandă bideu DN 10
552170575
55217H775

Baterie monocomandă bideu DN 10
552160505
55216H705

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj
pe gresie
pipă 220 mm
554250575

Baterie cadă-duş DN 15 cu patru
treceri pentru montaj pe cadă
lungime pipă 110 mm
554240505
55424H705
cu patru treceri pentru montaj
pe gresie*
pipă 220 mm
554250505
55425H705

Baterie cadă-duş DN 15
fără braţ de umplere cadă
pentru alimentare comutată
de la distanţă
554260505
55426H705

CADĂ

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
554430575
55443H775
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CADĂ

DUŞ

Pipă pentru cadă DN 20
cu montaj pe perete
lungime 160 mm
5550205
lungime umplere 220 mm*
5550305

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
556500575
55650H775
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
556550575
55655H775

Baterie termostatată încastrată
557190505

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Set preinstalare DN 15*
35158

Coloană duş DN 15
L = 1410 mm
557690505
55769H705

Set duş
L = 900 mm
5513005-00

cromat

crom/sticlă verde

Set preinstalare DN 20*
35093

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
558300505

Baterie monocomandă duş DN 15
554230575
55423H775

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
558350505

Cap de duş DN 15
5577905-00

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

produse complementare necesare

Baterie monocomandă lavoar DN 15
130230560

*Fără imagine
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KLUDI AMBA
Frumusețe la superlativ
Este o splendoare: KLUDI AMBA. Contururi line, clare se împletesc
cu suprafeţe delicate, mătăsoase. Apa curge extrem de lin şi fiecare
atingere se transformă într-o experienţă senzuală. Estetica emotională
nu a fost nicicând atât de expresivă.

Baterie monocomandă lavoar DN 15
530260575
20

KLUDI AMBA

IntegralDesign-ul excepţional de la KLUDI
KLUDI AMBA apare ca un întreg deoarece mecanismul de acţionare devine
parte integrantă a formei omogene. Marcajul roşu-albastru decent este un
semn sigur: această parte a bateriei se transformă în mâner atunci când
trebuie reglat debitul şi temperature apei. El este evidenţiat doar în momentul
acţionării lui, după care se reintegrează în forma omogenă.
KLUDI IntegralDesign-ul inovator oferă unicitate seriei KLUDI AMBA.
El creează o estetică senzorial-sculpturală, care nu s-a mai realizat până
în prezent cu aceste consecințe. KLUDI AMBA defineşte noi standarde în
designul bateriilor.

Garnituri de scurgere cu forme armonioase
În locul tijei de acţionare al garniturilor de scurgere,
la bateriile monocomandă de lavoar KLUDI AMBA
este vizibil doar butonul de acţionare cu forma sa
armonioasă.

Reglajul fin precis
Debitul şi temperatura se pot regla ca de obicei,
simplu şi precis. Acestă setare exactă este facilitată
de tehnologia recunoscută a cartuşelor, care este
integrată şi în KLUDI AMBA.

Marcaj discret
Marcajul roşu-albastru, se integrează decent în
designul bateriilor KLUDI AMBA.

Acţionarea intuitivă, naturală
Acţionarea bateriilor KLUDI AMBA se face intuitiv, prin mişcarea, în
continuarea liniei naturale a bateriei, a mânerului spre spate. Un mic impuls
este de ajuns pentru ca apa să curgă lin. Printr-o rotire simplă se poate seta
temperatura dorită. Un reglaj fin, precis este de asemenea facilitat, ca în
cazul tuturor bateriilor.
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Sistem de dus cu 3 cai
Baterie termostatată încastrată 537290575
Comutator cu 3 căi 538460575
Robinet încastrat, set finisare 538150575
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KLUDI AMBA

Suprafețe plane și calitate
manufacturată
Sunt necesare cunoștințele unui producător cu experiență, specializat
în fabricarea bateriilor, pentru a putea crea o formă excepțională ca și
suprafețele plane ale bateriilor de duș sau de cadă-duș KLUDI AMBA.
Bateria se montează la același nivel cu peretele iar aspectul vizual nu
mai este afectat de rozetele vizibile.
Doar privind mai atent a doua oară poate fi remarcat comutatorul pentru
duș, deoarece el este integrat perfect în corpul bateriei. Suprafața nobilă,
cromată și strălucitoare necesită un proces complex de producție – design
high-end redus în calitate manufacturată.

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
534450575

Design sculptural pentru
băi lifestyle moderne
Baie se transformă tot mai mult în spaţiu de locuit, iar KLUDI pune în scenă
acest trend. Într-o baie lifestyle modernă, dotată cu o cadă de sine statătoare,
bateria de cadă-duş cu montaj stativ în pardoseală se potriveşte perfect.
Design-ul ei sculptural transformă cada într-un obiect de design.
În total sunt disponibile şase variante de baterii de cadă: indiferent dacă
se optează pentru montaj aparent sau încastrat, pentru monocomandă sau
dublă comandă, sau chiar şi termostat – oazele moderne de relaxare pot fi
dotate complet cu ajutorul produselor KLUDI AMBA.
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LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 15
530230575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
530290575

fără ventil de scurgere*
530260575

fără ventil de scurgere*
530280575

Baterie monocomandă lavoar,
pentru lavoar înalt DN 15
lungime 273 mm
532980575

Baterie monocomandă lavoar,
pentru lavoar înalt DN 15
lungime 213 mm
532960575

BIDEU

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
pipă 186 mm
532440575

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
pipă 226 mm
532450575

Set preinstalare DN 15*
38243

Set preinstalare DN 15*
38243

Baterie monocomandă bideu DN 15
532160575

CADĂ

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
534450575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
pentru montaj pe gresie
pipă 220 mm
534470575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
536500575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
536570575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

24

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
534480575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
535900575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88088

KLUDI AMBA
CADĂ

Baterie cadă-duş
termostatată DN 15
534010538

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
538300575

Pipă pentru cadă DN 20
lungime 170 mm
5350505

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

DUŞ

Baterie monocomandă duş DN 15
537100575

Baterie termostatată de duş DN 15
534000538

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
536550575

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
538350575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie termostatată încastrată
set finisare cu unitate funcţională
537290575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş DN 15
537100575

Robinet încastrat, set finisare
538150575

Comutator cu 3 căi
538460575

Comutator cu 2 căi
538470575

robinet încastrat DN 20*
53811

set preinstalare*
29757

set preinstalare*
29747

produse complementare necesare

*Fără imagine
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KLUDI E2
Arta liniilor clare
Leva a fost astfel concepută încât de fiecare dată când pornești apa să iți
încânte simțurile. Un element funcțional cu o apariție extrem de rafinată.
Liniile clare sunt special create pentru a păstra igiena.
Soft edge este numele jocului pentru acest design contemporan: conferă
corpului și suprafațelor bateriilor forme mai fine, rotunjește muchiile având
astfel ca rezultat siluete echilibrate. KLUDI E2 oferă un bun venit simplu,
prietenos într-o atmosferă proaspătă – aceea a noii tale băi.

KLUDI E2
Baterie de perete monocomandă lavoar,
pentru montaj mascat, cu 2 treceri
492450575

Varianta potrivită mereu
la îndemână
Delicatețea constă în mânuirea levei de la bateria de
lavoar – elementul operațional are doar câțiva milimetri
grosime și dovedește cât de elegant și totuși cât de
precis se poate seta debitul apei cu ajutorul acestei leve.
Cu privire la aspectul utilității: versiuni diferite de pipe:
Libertate de mișcare este conceptul KLUDI pentru a
planifica și a folosi spațiul din zona lavoarului mai ușor.
Mulțumită pipelor de lungimi diferite și a patru înălțimi
diferite, seria se va adapta oricărui tip de lavoar.

Baterie monocomandă lavoar DN 15
492970575

Baterie termostatată încastrată
497290575
28

KLUDI E2

Poftă de viață –
prospețime la duș
Pofta de viață – linia KLUDI E2 pentru această zonă a băii este diversă
şi se întinde de la practicele modele de baterii sanitare încastrate până la
pragmaticele versiuni montate pe perete. Orice dorință în materie de design,
orice solicitare de ordin funcțional şi chiar cerințe speciale pot fi satisfăcute.
Optați pentru un duş cu apă din abundență oferit de o pălărie de duş cu
montaj din tavan sau pentru un duş flexibil oferit de o pară de duş? Toate
componentele necesare sunt disponibile în designul specific al seriei – soft
edge. Chiar şi cotul racord corespunde liniilor de design. În completare vin
barele de duş asortate şi furtunurile de duş – pe scurt tot ceea ce este
nevoie pentru a echipa complet o baie.

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
494450575

Baterii de lavoar pentru
oaza de relaxare de acasă
Bateriile sanitare îşi demonstrează capacitățile
senzoriale în baie. Baia reprezintă oaza de linişte
din orice cămin – şi bateriile sanitare pun baza
acestei oaze de relaxare. Există 2 moduri în care se
pot utiliza bateriile sanitare – comutare prin apăsare/
extragerea mânerului. Pe de o parte pipa de umplere
a căzii cu debit mare pentru umplere rapida. Pe de
altă parte para pentru un duş revigorant sau pentru
a clăti dupa spălarea părului.
Fie cu montaj în pardoseală sau pe perete: bateriile
sanitare KLUDI E2 se mențin în aceeaşi linie de
design a seriei, care se clasează între minimalism
pur şi forme organice.
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LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 15
490230575

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
pipă 220 mm
492450575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
înălțime pipă 120 mm
492970575

Baterie monocomandă lavoar,
pentru lavoar înalt DN 15
înălțime pipă 155 mm
492960575

Baterie monocomandă lavoar,
pentru lavoar înalt DN 15
înălțime pipă 272 mm
492980575

BIDEU

CADĂ

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
pipă 180 mm
492440575

Baterie monocomandă bideu DN 15
492160575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
494450575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
fără braţ de umplere cadă
pentru alimentare comutată
de la distanţă
494260575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
pentru montaj pe gresie
pipă 220 mm
494470575

Pipă pentru cadă DN 20
gură de umplere 175 mm
4950305

Nou
Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
495900575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
496500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
496570575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
498300575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI E2

DUŞ

Baterie monocomandă duş DN 15
497140575

Baterie termostatată încastrată
set finisare cu unitate funcţională
497290575

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
496550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Comutator cu 3 căi
498460575

Robinet încastrat, set finisare
498150575

corp încastrat*
29757

Robinet încastrat DN 20*
53811

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
498350575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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Baterie monocomandă lavoar DN 10
520230575

KLUDI BALANCE
Armonie perfectă
KLUDI BALANCE emană o linişte benefică. Liniile clare se
împletesc cu formele rotunde delicate într-un design atemporal,
care se armonizează perfect cu conceptele de baie extravagante. Mânerul parcă pluteşte deasupra bateriei şi permite o
reglare precisă a debitului de apă.
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KLUDI BALANCE

Premiată pentru design
și funcţionalitate
Bateria monocomandă de lavoar de la seria KLUDI BALANCE a fost
premiată cu renumitul premiul iF product design award 2012 pentru
naturaleţe şi funcţionalitatea. Ea a convins prin design-ul ei atemporal.
Premiul Plus X Award pentru înaltă calitate, design şi confort în utilizarea
a fost obţinut de bateria electronică de lavoar cu senzor. Trebuie doar să
puneţi mâna în raza de acţiune a senzorului şi apa începe să curgă – igienic
şi curat, deorece bateria nu trebuie să fie atinsă. Când vă retrageţi mâna,
apa se opreşte. Economie de apă şi energie.

KLUDI BALANCE pentru
experienţa confortului
Bateria de cadă – duş cu montaj stativ este concepută pentru căzi
izolate. Forma sa frumoasă şi tehnologia modernă atrag privirile şi în
cele mai extravagante băi lifestyle. O particularitate a bateriei cu 3 treceri
şi montaj pe cadă este para de duş care se poate scufunda.
Cu s-pointer-ul de la KLUDI cada se umple cu apă aproape fără niciun
zgomot. Unghiul de curgere poate fi reglat printr-o simplă apasare cu
degetul. Apa se scurge elegant pe marginea căzii, în loc să curgă zgomotos
pe mijlocul căzii – pentru momente relaxante în cadă şi la ore târzii.

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
525900575

Design de înaltă calitate
și rafinament optic
Suprafaţa plană şi strălucitoare a corpului bateriei necesită un proces
complex de fabricare. Aici este integrat şi comutatorul pentru duş. El poate
fi manevrat uşor chiar şi cu mâinile ude. Corpul bateriei ascunde cu iscusinţă
rozetele – design de înaltă calitate şi rafinament optic.
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LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
520230575
fără ventil de scurgere*
520260575

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
înălțime pipă 272 mm
522980575

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
înălțime pipă 212 mm
522960575

Baterie de lavoar electronică DN10
tehnologie cu senzor
cu comutator
şi alimentare cu baterie
5210005
alimentare la priză*
5220005

Baterie de lavoar electronică DN10
tehnologie cu senzor
cu comutator
şi alimentare cu baterie
pentru sisteme de alimentare
cu apă fără presiune!
5210205

Baterie electronică lavoar DN 10
tehnologie cu senzor
fără comutator
şi alimentare cu baterie
5210505

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
lungime 180 mm
522440575

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
pipă 220 mm
522450575

alimentare la priză*
5220505

Set preinstalare DN 15*
38243

Set preinstalare DN 15*
38243

BIDEU

CADĂ

PUSH-OPEN ventil scurgere
Ventil de scurgere lavoar blocabil
G 1 1/4
1042405-00

Baterie monocomandă bideu DN 10
522160575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
524450575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
pentru montaj pe gresie
pipă 220 mm
524470575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
pentru montaj pe gresie
524480575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
526500575

alimentare la priză*
5220205
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KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
525900575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88088

KLUDI BALANCE
CADĂ

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
526570575

Baterie monocomandă
pentru lavoar înalt DN 10
522980575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
DUŞ

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
528300575

Pipă pentru cadă DN 20
lungime 160 mm
5250505

Baterie monocomandă duş DN 15
527100575

Baterie termostatată de duş DN 15
352500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Nou
Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
526550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
528350575

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
527290575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Comutator cu 2 căi
528470575

Cot racord furtun DN 15
protecţie împotriva fluctuaţiilor
de presiune a apei
5206105-00

Nou
Robinet încastrat, set finisare
528150575
Robinet încastrat DN 20*
53811

Nou
Comutator cu 3 căi
set finisare
528460575
corp încastrat*
29757

cromat

corp încastrat*
29747

produse complementare necesare

*Fără imagine

Suport de perete pentru duş
5205005-00
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KLUDI BALANCE WHITE
Pur. Curat. Uşor.
KLUDI BALANCE WHITE trezeşte emoţiile. Albul pur dă o nouă
intensitate noţiunii de puritate şi prospeţime. Accentele discrete
din crom permit suprafeţelor albe să strălucească.

Baterie monocomandă lavoar DN 10
520239175
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KLUDI BALANCE WHITE

Armonie şi extravaganţă
în baie
KLUDI BALANCE WHITE face posibilă amenajarea unor băi cu design
excepţional. Bateriile albe formează un tot unitar armonios cu obiectele
ceramice albe. Această armonie este accentuată discret de inserţiile de
elemente cromate. Mozaicul de culoarea lemnului închis asigură un contrast
izbitor în combinaţie cu bateriile albe.
KLUDI BALANCE WHITE este elementul luminos în combinaţie cu materiale
naturale precum travertinul şi lemnul. Atunci când combinăm bateriile cu
design purist cu suprafeţele de inox cerat, se obţin băi extravagante pentru
apartamente şi hoteluri de lux.

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
524479175

Alb strălucitor
şi calitate premium
KLUDI BALANCE WHITE completează gama cu o nouă caracteristică
de design: suprafaţa. KLUDI acordă o importanţă deosebită finisajului.
Finisajul de înaltă calitate conferă suprafeţelor strălucire şi durabilitate.
Datorită acestui detaliu bateriile îşi păstrează albul strălucitor pentru un
timp îndelungat.
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Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
525909175

Noul stil de baterii pentru
un lifestyle contemporan
În arhitectura contemporană, baia şi dormitorul nu
mai sunt clar delimitate. Băile de sine stătătoare tind
să devină un element de atracţie într-un spaţiu de
locuit deschis. KLUDI BALANCE WHITE este perfect
pentru acest tip de lifestyle.
Într-un model alb, confortabil, bateria monocomandă
de cadă-duş cu montaj în pardoseală, seamană tot
mai puţin cu o baterie de baie. Acest tip de baterie
este un element de design, cu tehnologie de înaltă
calitate încorporată, astfel încât să satisfacă cele mai
exigente cerinţe.

Baterie monocomandă
lavoar DN 10
5210091
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KLUDI BALANCE WHITE
LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
520239175

Baterie de lavoar electronică DN 10
tehnologie cu senzor
cu comutator
şi alimentare cu baterie
5210091

Baterie monocomandă lavoar DN 10
fără ventil de scurgere
520269175

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
înălțime pipă 272 mm
522989175

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 10
522169175

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
524459175

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
526509175

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
528309175

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
526559175

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
528359175

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
înălțime pipă 212 mm
522969175

alimentare la priză*
5220091

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
pentru montaj pe gresie
pipă 220 mm
524479175

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
525909175
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88088

DUŞ

Baterie monocomandă duş DN 15
527109175

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

alb/crom

produse complementare necesare

*Fără imagine

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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NOU

KLUDI Q-BEO
Declaraţie de elegantă
Contururi precise, eleganţă atemporală. KLUDI Q-BEO este bijuteria
bateriilor de lavoar şi cadă. Liniile clare şi suprafeţele plane îşi au originea
în elegantele sticle de parfum - o promisiune de exclusivitate şi eleganţă
pe care şi KLUDI Q-BEO o poate exprima.
Design-ul este gândit cu atenţie şi redat în cel mai mic detaliu – muchiile
şi proiecţiile sunt evitate pe cât posibil pentru a evidenţia aspectul clar.
De exemplu la bateriile KLUDI Q-BEO cu montaj pe perete, muchiile nu
sunt vizibile aşa cum ar fi în mod normal: bateria termostatata, bateria
de duş şi bateria de cadă –duş sunt montate direct pe perete.

Baterie monocomandă lavoar DN 15
500260565

KLUDI Q-BEO
Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
501430565

O singură estetică- două
interpretări de design
KLUDI Q-BEO sărbătoreşte versatilitatea cubului.
Mulţumită suprafeţelor sale plane, această baterie cu
aspect extraordinar de neted şi minimalist arată delicat
şi atrăgător - o suprafaţă care îndeamnă să fie atinsă.
Ce preferaţi? Cubic şi exclusivist sau clasic şi elegant?
Cele două concepte disponibile se adaptează tuturor
necesităţilor. Cu ajutorul levei masive utilizarea bateriei
monocomandă devine o plăcere şi astfel folsirea apei
de la lavoar este ridicată la rangul de plăcere intuitivă.
Pentru persoanele care preferă o variantă puţin mai
exclusivistă, există bateria de lavoar cu montaj cu
3 treceri. Pipa în formă de L cu mânerele cubice
captează atenţia în băile mai spaţioase.

Baterie monocomandă lavoar DN 15
500260565

Punctul de atracţie în baie
Bateria potrivită pentru propriul lux al unei băi prelungite: KLUDI Q-BEO încorporează
plăcerea şi bucuria de a trăi. Şi în acest caz mânerele cubice ale bateriei cu montaj pe
marginea căzii, cu 4 treceri oferă o perspectivă atractivă şi subliniază funcţionalitatea
propriei tale băii ca şi salon de spa - un element de design care se regăseşte şi la
eleganta pară de duş pătrată. Para de duş se poate ajusta la un unghi de până la
30 de grade pentru a oferi un plus de confort în utilizare. Divertorul pentru funcţia de
duş pare să plutească deasupra pipei plate şi filigranate a acestei elegante baterii de
cadă - consecvenţă până la ultimul detaliu.
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KLUDI Q-BEO

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
504430565

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
504240565
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Baterie de duş termostatată 15
504000565

Un început de zi strălucitor duș cu stil
În comparaţie cu baia în cadă , duşul este o ocupaţie zilnică - încă
un motiv pentru KLUDI de a conferi duşului un plus de strălucire.
Linia KLUDI Q-BEO oferă o serie de modele deosebite, asigurând
exact soluţia necesară pentru pentru fiecare nevoie funcţională.
De la inteligenta variantă încastrată până la simpla versiune cu
montaj pe perete, împreună cu elementele complementare cum
ar fi bara şi para de dus- toate în design-ul distinctiv Q-BEO.
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KLUDI Q-BEO

Duş confortabil
Bateria de duş termostatata în acelaşi design Q-BEO garantează plăcerea deosebită
a duşului. Elementul termostatat integrat reglează temperatura apei simplu şi rapid.
Această tehnologie oferă aspecte de siguranţă deosebite deoarece corpul bateriei
deţine KLUDI Safe Touch, ceea ce presupune ca temperatura la exteriorul bateriei este
aceeaşi ca a mâinii, astfel încât nu există riscul de opărire. Limitatorul de temperatură
păstrează apa la nivelul plăcut de 38 de grade. Pentru cei care preferă un duş mai
fierbinte există întotdeauna opţiunea de a apăsa butonul. Un nivel de siguranţă crescut
pentru casele cu copii sau persoane în vârstă.
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LAVOAR

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
501430565

Baterie monocomandă lavoar DN 15
500230565

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 15
502160565

Baterie monocomandă cadă-duş
DN 15
504430565

Baterie monocomandă lavoar DN 15
fără ventil de scurgere
500260565

Baterie monocomandă lavoar
DN 15
501290565

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
504240565

Pipă pentru cadă DN 20
pipă 220 mm
5050405

DUŞ

Baterie monocomandă cadă-duş
încastrată set finisare cu unitate
funcţională
506500565
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie de duş termostatată 15
504000565

Baterie monocomandă cadă-duş
încastrată set finisare cu unitate
funcţională protecţie împotriva
fluctuaţiilor de presiune a apei
506570565
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

1S pară duş, curăţare rapidă a
depunerilor de calcar:
jet duş
5010005-00

Baterie încastrată cadă-duş
termostatată set finisare cu unitate
funcţională
508300565
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş
încastrată set finisare cu unitate
funcţională
506550565
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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Baterie monocomandă duş DN 15
507140565

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
508350565
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI Q-BEO

Robinet încastrat, set finisare
508150565
Ventil încastrat
29809
Ventil încastrat
29811
Ventil încastrat
29909
Ventil încastrat
29911
Ventil încastrat
29927

Cot racord furtun DN 15
6554005-00

Suport de perete pentru duş
6555105-00

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

Bară duş
L = 900 mm:
cu suport culisant şi Sirenaflex furtun duş 1600 mm
5012005-00

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Baterie monocomandă lavoar XXL DN 10
331840562
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KLUDI MX

KLUDI MX
Funcţii sofisticate
Bateria de lavoar este highlight-ul acestei serii de baterii.
Ea dispune de un sistem integrat pentru modificarea înălţimii,
care asigură până la 10 cm mai multă libertate de mişcare
KLUDI. Efectul de lifting nu este vizibil în poziţia iniţială, dar
această baterie de lavoar este foarte flexibilă.

Poziţia de start
Bateria monocomandă de lavoar dispune de un
buton de reglare a înălţimii, care nu este vizibil în
poziţia iniţială.

Reglarea înălţimii
Prin reglarea înălţimii se creează până la 10 cm
mai multă libertate de mişcare KLUDI. Astfel, vasele
înalte se pot umple cu uşurinţă cu apă.

Coborâre
Pentru coborâre se apasă butonul de deblocare şi
bateria coboară în poziţia iniţială. Datorită sistemului
de frânare, această manevrare este uşoară şi
controlabilă.
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Baterie termostatată de duş DN 15
354300538

Un plus de funcţionalitate
şi siguranţă
Bateria de duş termostatată de la KLUDI MX
este confortabilă şi sigură în utilizare. Temperatura
dorită poate fi ajustată foarte repede şi rămâne
constantă pe toată durata duşului. Funcţia de
siguranţă KLUDI SafeTouch previne încălzirea
excesivă a corpului bateriei, iar KLUDI HotStop
oferă un plus de siguranţă prin protecţia la apă
fierbinte presetată la 38° Celsius.

50

KLUDI MX
LAVOAR

Baterie monocomandă
lavoar XXL DN 10
corp baterie reglabil în înălţime
felhúzható csapteleptesttel
331840562

Baterie monocomandă lavoar DN 10
331250562

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 10
332150562

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
334450562

fără ventil de scurgere*
331260562

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pentru sisteme de alimentare
cu apă fără presiune!
331350562

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pentru lavoar înălţat
331280562

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
cu trei treceri
lungime 160 mm
334460562

Pipă pentru cadă DN 20 cu
comutator
cu montaj pe perete
1350105

pentru montaj pe gresie*
pipă 220 mm
334470562

Baterie monocomandă cadă-duş
DN 15
354310538

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
336500562
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
336570562
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Pipă pentru cadă DN 20*
cu montaj pe perete
1350005

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
358300538
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

DUŞ

Baterie monocomandă duş DN 15
337100562

cromat

Baterie termostatată de duş DN 15
354300538

produse complementare necesare

*Fără imagine

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
336550562

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
358350538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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KLUDI O-CEAN
Naturaleţe revigorantă
Apa limpede curge cu un jet opulent sub formă de cascadă în mâinile
dumneavoastră. O experienţă revigorantă asemenea celei din natură.
Dar KLUDI s-a gândit şi la mediul înconjurător atunci când a conceput
această tehnologie: limitatorul de debit integrat, asigură o economie
de 50%. Cu ajutorul joystock-ului puteţi regla foarte uşor şi precis atât
debitul cât şi temperatura apei.

Baterie monocomandă lavoar DN 10
383450510

Mască detaşabilă cromată
Cu greu poţi să-ţi dai seama că bateria de cadă-duş este montată
pe perete. Rozetele sunt ascunse sub o mască cromată, care poate
fi demontată şi curăţată foarte uşor. Suprafaţa netedă poate fi folosită
şi drept etajeră în caz de nevoie.
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Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
387700575

KLUDI O-CEAN
LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
cu joystick
383450510

Ventil stativ DN 15
381160530

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pipă tip cascadă
383400575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
383500575

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 10
384300575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
387700575

fără ventil de scurgere*
383510575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pipă pivotantă la 360
corpul bateriei turnat dintr-o singură
bucată cu pipă înaltă, solidă
420250573

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
387500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

DUŞ

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
387570575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
388300545
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş DN 15
389700575

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
387550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
388350545
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Baterie monocomandă lavoar DN 10
420230578
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI
BINGO STAR
Mai multă libertate
de mișcare
Pipa înaltă, plină de vervă şi deservirea laterală sunt caracteristicile
de bază ale acestei baterii solitare. KLUDI BINGO STAR conferă
uimitor de multă libertate de mişcare KLUDI între baterie şi lavoar,
care poate fi utilizată conform necesităţilor individuale.

Pipă înaltă,
pivotantă la 360°
Pe lângă libertatea de mişcare KLUDI, bateriile KLUDI BINGO STAR
vă oferă posibilitatea de a alege între două variante de amenajare:
baterie monocomandă de lavoar cu pipă pivotantă la 360° sau cu
o rotire de 30°/30°.

LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
gură de umplere mobilă (360°)
420230578

cromat

Baterie monocomandă lavoar DN 10
cu gură de umplere blocabilă 30°/30°
420300578
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Baterie de perete monocomandă lavoar,
pentru montaj mascat, cu 2 treceri
382450576

KLUDI BOZZ
Formă pură
Întreaga linie de baterii KLUDI BOZZ a fost
construită din corpuri cilindrice, în relaţie
proporţională perfectă. Reducere la forma pură!

LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
382910576
debit 5 l/min*
382920576

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
382960576

Baterie monocomandă lavoar DN 10
cu gură de umplere înaltă, arcuită
pipă pivotantă la 360
382940576

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
pipă înălţat
383910576

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
lungime 180 mm
382440576
lungime 230 mm*
382450576

Ventil stativ cu acţionare
de pe pipă DN 15
acţionare de pe pipă cu buton
380160530

Pentru sisteme de alimentare fără
presiune*
382970576

Nou
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
pipă înălţat
383930576

Nou
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
pipă înălţat
383930520

Set preinstalare DN 15*
38243
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KLUDI BOZZ

Nou

Nou

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
384240576

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
384240520

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 10
385330576

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
386910576

Ventil cu acţionare de pe pipă
DN15, montare pe perete
lungime pipă 185 mm
380180530

Ventil stativ DN 15
381160530

lungime 110 mm*
380170530

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386500576
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
386570576
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

DUŞ
Ventil stativ cu acţionare
de pe pipă DN 15
380160530

Pipă pentru cadă DN 20
cu montaj pe perete
3850505

Baterie monocomandă duş DN 15
388310576

Diversitatea cilindrului
Baterie termostatată de duş DN 15
352030538

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386550576
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine

KLUDI BOZZ ne demonstrează cât de bine se
armonizează formele cilindrice. Armonia se poate
vedea atât la o singură baterie, cât și în întreaga
baie. Fie că este vorba despre ventil stativ cu
unitate de control discretă, ori despre bateria
monocomandă pentru lavoare moderne sau despre
bateria cu trei treceri cu pipa înaltă – KLUDI BOZZ
oferă cea mai largă gamă de soluții pentru spațiile
publice, industria cateringului și băile personale.
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KLUDI ZENTA
Varietate excepţională
Design-ul seriei KLUDI ZENTA este definit de formele arhitecturale de
bază, cilindrul şi dreptunghiul. Seria are o varietate foarte mare de produse,
potrivite aproape oricărei întrebuinţări. KLUDI ZENTA oferă soluţia potrivită
atât pentru lavoar, cât şi pentru cadă sau duş, şi chiar şi pentru bucătărie.

Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
383930575
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Baterie monocomandă lavoar XL DN 10
382600575

Mai multă libertate de mișcare sub
pipă: pentru mai multă utilitate

Pe de o parte pipa este mai înaltă şi este uşor de pivotat; pe de altă parte,
leva laterală este poziționată favorabil pentru utilizare ergonomică în orice
împrejurare. Aceste baterii sanitare pentru lavoar îşi expun beneficiile pentru
orice tip de lavoar de dimensiuni mari: pipa poate fi pivotată mai mult,
iar aria de utilizare este mult mai mare decât în cazul unei baterii clasice.
Totodată, bateria cu comandă laterală este uşor de curățat deoarece apa
poate fi oprită după utilizare chiar dacă aveți mâinile ude, fără ca bateria să
fie stropită cu apa şi săpun.
Ca un beneficiu adăugat, întregul produs are un aspect foarte placut:
corpul bateriei turnat dintr-o singură bucată formează un tot unitar solid
împreună unitatea de control laterală. Debitul şi temperatura apei pot fi
ajustate cu acuratețe. Datorită marcajelor roşu/albastru solide, este foarte
uşor de observat dacă apa care curge este caldă sau rece, chiar şi în poziția
de înclinare de 45 de grade. Seria ZENTA oferă soluția potrivită oricărei
necesități de întrebuințare prin trei tipuri diferite de baterii sanitare cu
comandă laterală.

KLUDI-Libertate de mişcare

Dacă nu folosiți lavoarul doar pentru spălarea mâinilor, atunci ar trebui
să luați în considerare conceptul KLUDI-Libertate de mişcare pentru
KLUDI ZENTA. Dacă folosiți ocazional bateria sanitară pentru a vă spăla
părul sau pentru a umple un vas înalt atunci bateria sanitară cu comanda
laterală este varianta indicată.
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Baterie de lavoar electronică DN15
3810005
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KLUDI ZENTA E

Igienă prin acţionare cu senzor
Bateriile monocomandă KLUDI ZENTA E pot fi actionate fără atingere.
Această caracteristică asigură maximum de igienă în spaţiile publice,
de birouri sau în industria de catering. Zonele sanitare sunt folosite
intensiv în aceste spaţii şi din acest motiv folosirea eficientă a resurselor
constituie un argument important în favoarea bateriilor sanitare cu senzor
din seria KLUDI ZENTA.
Apa începe să curgă imediat ce senzorul cu infrarosu a detectat mişcarea.
Mişcarea trebuie să fie detectată de toti cei trei senzori instalaţi. Astfel se
previne declanşarea accidentală prin, de exemplu, stropirea cu apă
a suprafeţei senzorului. Tehnologia inteligentă contribuie astfel, la limitarea
consumului de energie şi apă, într-un mod practic.
Băile publice şi băile private poti fi echipate la un nivel înalt cu bateriile
sanitare electronice KLUDI ZENTA E, rezultând un grad crescut de practicalitate şi un aspect atractiv. Sunt disponibile 3 modele: cu mâner de reglare
a temperaturii, cu dispozitiv de presetare a temperaturii sau ca ventil stativ,
cu alimentare la priza sau la baterie în funcţie de necesităţi.

Acţionarea cu senzor este fără atingere. Curgerea
apei se declanşează imediat ce tehnologia inteligentă
cu infrarosu detectează mişcare.

Temperatura apei poate fi reglată folosind dispozitivul
de presetare a temperaturii.
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LAVOAR

Baterie monocomandă
lavoar XL DN 10
382600575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
382500575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
înălțime pipă 120 mm
382650575

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
382560575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pipă pivotantă la 360
382940575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
cu gură de umplere înaltă, arcuită
pipă pivotantă la 360
382550575

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
cu comutator
şi alimentare cu baterie
3810205

Baterie electronică lavoar DN 15
tehnologie cu senzor
fără comutator
şi alimentare cu baterie
3810505

alimentare la priză*
3820205

alimentare la priză*
3820505

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
cu mâner de selectare a temperaturii
lungime 190 mm
3850205

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
cu mâner de selectare a temperaturii
lungime 190 mm
3850105

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
lungime 190 mm
3850305

gură de umplere 240 mm*
3840205
38003
38004

gură de umplere 240 mm*
3840105
38001
38002

fără ventil de scurgere*
382510575

fără ventil de scurgere*
382620575

Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
lungime 258 mm
382570575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pipă pivotantă la 360
420250575
fără ventil de scurgere*
420260575

Nou
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
pipă înălţat
383930575

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
cu comutator
mâner reglare temperatură
şi alimentare cu baterie
3810005
alimentare la priză*
3820005

Baterie de lavoar electronică DN15
tehnologie cu senzor
lungime 190 mm
3850005
gură de umplere 240 mm*
3840005
38001
38002
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gură de umplere 240 mm*
3840305
38003
38004

KLUDI ZENTA

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat,
cu 2 treceri
lungime 230 mm
382450575
lungime 180 mm*
382440575

Ventil stativ DN 15
381160530

BIDEU

CADĂ

Baterie monocomandă bideu DN 10
385300575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
386700575

2S set duş de cadă
6075005-00

Pipă pentru cadă DN 20
cu comutator
cu montaj pe perete
1350105

Set preinstalare DN 15*
38243

Nou
Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
cu trei treceri
lungime 140 mm
384460575

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
384240575

1S set duş pentru cadă*
6065005-00

pentru montaj pe gresie*
pipă 220 mm
384470575

Pipă pentru cadă DN 20*
cu montaj pe perete
1350005

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
384240575

Baterie cadă-duş
termostatată DN 15
351010538

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

produse complementare necesare

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
386570575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

*Fără imagine

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
388300545
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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DUŞ

Baterie monocomandă duş DN 15
388700575

Baterie termostatată de duş DN 15
351000538

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
388350545
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

3S pară duş
curăţare rapidă a pietrei de calcar:
normal, volum, booster
6080005-00
2S pară duş
curăţare rapidă a pietreide calcar:
normal, volum*
6070005-00

1S pară duş
curăţare rapidă a depunerilor
de calcar:
normal
6060005-00

Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
pară de duş KLUDI ZENTA 2S şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609005-00

KLUDI ZENTA
Bară duş: cu suport culisant
şi furtun LOGOFLEX
L = 600 mm
6061005-00

set duş 3S
L = 600 mm
6083005-00

set duş 2S
L = 600 mm
6073005-00

Set duş 1S
L = 600 mm
6063005-00

L = 900 mm*
6084005-00

L = 900 mm*
6074005-00

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

cromat

*Fără imagine

KLUDI ZENTA

KLUDI Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
pară de duş KLUDI ZENTA 1S
şi Suparaflex furtun de duş 1,600 mm
6167705-00

ZENTA SHOWER DUO:
Baterie de duş termostatată
2S set duş
cu jet duş, jet fin,
L = 600 mm
6057605-00

Baterie termostatată
de duş DN 15
351000538

L = 900 mm*
6057705-00

set duş 3S
6084005-00

Dușuri cu temperatura optimă presetată
și trei tipuri de jet

Volume
Jetul volume îşi menţine amploarea şi fineţea.

În doar câteva secunde termostatul vă asigură temperatura
dorită şi o menţine constantă pe toată durata duşului. KLUDI
HotStop vă protejează împotriva opăririi, datorită unui limitator
de temperatură integrat, iar para de duş se poate comuta pe trei
tipuri diferite de jet – pentru mai multă plăcere la duş.

Soft
Jetul soft cu o curgere circulară, asigură
un jet delicat.

Booster
Jetul booster vă asigură un masaj revitalizant, deoarece concetrează tot jetul de apă în mijlocul parei.
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KLUDI ZENTA
BLACK & WHITE
Negrul elegant și albul pur

Baterie monocomandă lavoar DN 10
382509175

LAVOAR

Baterie monocomandă
lavoar XL DN 10
382609175
382608675
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BIDEU

Baterie monocomandă lavoar DN 10
382509175
382508675

Baterie monocomandă lavoar DN 10
fără ventil de scurgere
382519175
382518675

Baterie monocomandă bideu DN 10
385309175
385308675

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
CADĂ

Nou
Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
386709175
386708675

1S Wannen-Brause-Set
6066091-00

1S set duş pentru cadă
6065091-00
6065086-00

Baterie cadă-duş
termostatată DN 15
351019138
351018638

Baterie termostatată de duş DN 15
351009138
351008638

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386559175
386558675

DUŞ

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
386509175
386508675

Baterie monocomandă duş DN 15
388709175
388708675

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Nou
3S pară duş
curăţare rapidă a pietrei de calcar:
normal, volum, booster*
6080091-00
6080086-00

Nou
1S pară duş
curăţare rapidă a depunerilor de
calcar:
normal
6060091-00
6060086-00

Nou
set duş 3S
L = 900 mm
6085091-00

alb/crom

negru-cromat

produse complementare necesare

set duş 3S
L = 900 mm
6084091-00
6084086-00

*Fără imagine
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Baterie monocomandă lavoar DN 15
322330575

KLUDI OBJEKTA
Oriunde o prezenţă plăcută
Seria de baterii de succes urmează trendul formelor soft, dar
păstrează totodată structura arhitectonică clară. Bateriile şi
duşurile fiabile se integrează armonios în stiluri diferite de băi.
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KLUDI OBJEKTA

Armonie perfectă la lavoar
Noul trend în materie de design de baie este lavoarul înalt. KLUDI OBJEKTA
cu comandă laterală se încadrează perfect. Dimensiunile sale generoase sunt
rezultatul pipei înalte care asigură mai multă KLUDI Libertate de mișcare între
baterie și lavoar. Flexibilitatea este de asemenea mai mare deoarece pipa
poate fi pivotată lateral.
Debitul și temperatura apei pot fi ajustate cu precizie utilizând mecanismul
de operare lateral. Corpul bateriei este turnat dintr-o bucată astfel designul
KLUDI OBJEKTA este robust și de înaltă calitate. Pipa curbată, cilindrică
a fost astfel concepută încât să se potrivească perfect designului modern
al bateriei KLUDI OBJEKTA.

Baterie monocomandă lavoar DN 15
320230575

Contemporan, ergonomic, confortabil
Datorită corpului drept şi al suprafeţelor uşor curbate situate în partea
superioară a pipei şi a mânerului, KLUDI OBJEKTA se prezintă într-un
design contemporan. Limbajul formelor este discret dar totuşi fixează
accente proprii. KLUDI OBJEKTA se dovedeşte a fi confortabilă şi sigură
în utilizarea zilnică. Elementele de acţionare sunt constituite ergonomic,
iar formele curbate sunt uşor de curăţat.
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Baterie cadă-duş termostatată
352010538

LAVOAR

Baterie monocomandă
lavoar XL DN 10
322600575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
322330575
debit 5 l/min*
322350575
fără ventil de scurgere*
321260575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pentru sisteme de alimentare
cu apă fără presiune!
322340575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
cu gură de umplere înaltă, arcuită
pipă pivotantă la 360
320230575
fără ventil de scurgere*
320240575

BIDEU

CADĂ

Nou
Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
pipă înălţat
323930575

Nou
Baterie monocomandă bideu DN 15
324160575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
326530575

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
324250575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
326500575

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei
326570575

Nou
Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
montaj cu o trecere
326850575

Baterie cadă-duş
termostatată DN 15
352010538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011
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KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI OBJEKTA

DUŞ

Baterie încastrată cadă-duş,
termostatată
set finisare cu unitate funcţională
358300538

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
armătură bloc verticală
324890575

Baterie monocomandă duş DN 15
327640575

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
358350538

Baterie monocomandă duş DN 15
armătură bloc verticală
326510575

Baterie termostatată de duş DN 15
limitator de debit 50%
352000538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş,
încastrată
set finisare cu unitate funcţională
326550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

produse complementare necesare

*Fără imagine
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KLUDI LOGO NEO
Alegerea rațională
Liniile netede și tehnologia de încredere caracterizează KLUDI LOGO NEO
ca un membru al familiei de baterii KLUDI. Pipa plată și muchiile precise sunt
caracteristice formei practice de utilizare. KLUDI LOGO NEO face ușoară
alegerea unei baterii sanitare de calitate.

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
376810575

Baterie monocomandă
duş DN 15
378410575

Economisește și protejează mediul
Contemporan și economic – două atribute care descriu cu acuratețe
KLUDI LOGO NEO. Linia acestor baterii impresionează prin design-ul
revigorant. KLUDI LOGO NEO face economie și ajută la protejarea resurselor naturale mulțumită funcției sale duale. Funcția EcoEchilibru de la KLUDI
economisește energie: când se deschide robinetul cu mânerul în poziție
centrală, va curge doar apa rece. Nu este niciun disconfort când vă spălati
pe mâini sau pe dinți sau când udați plantele. Veți face însă economii substanțiale la factura de energie electrică.
In plus, modul EcoAir folosit pentru bateria de lavoar, reduce catitatea de
apă folosită zilnic pentru spălarea mâinilor, cu 40% – prin mixarea apei cu
aer se menține senzatia un debit mare de apa.
In gama extinsă există de asemenea și o baterie sanitară de lavoar cu
comandă laterală. Este mai multa KLUDI – Libertate de mișcare sub pipă
pivotantă, înaltă. Debitul și temperatura apei pot fi ajustate folosind leva
cu poziționare laterală. Totodată, această caracteristică aduce ușurință în
utilizare deoarece apa poate fi oprită chiar dacă aveți mâinile ude, fără ca
bateria să fie stropită cu apă și săpun.
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KLUDI LOGO NEO
LAVOAR

Baterie monocomandă lavoar DN 10
372820575
cu ştuţ ţeavă Ø 10 mm*
372810575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
pentru sisteme de alimentare
cu apă fără presiune!
372760575

Baterie monocomandă
lavoar XS DN 10
372850575

Baterie monocomandă
lavoar XL DN 10
lungime 120 mm
372900575

BIDEU

Baterie monocomandă lavoar DN 10
cu lanţ scufundabil
372830575
cu ştuţ ţeavă Ø 10 mm*
372800575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
Pentru sisteme de alimentare fără
presiune
372750575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
cu gură de umplere înaltă, arcuită
pipă pivotantă la 360
370230575

Baterie monocomandă bideu DN 10
375330575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
braţ de umplere mobil 250 mm
375910575

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
374190575

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
braţ de umplere mobil 250 mm
cu pară duş tip telefon
375920575

cu ştuţ ţeavă Ø 10 mm*
375310575

CADĂ

Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
376810575

DUŞ

Set preinstalare DN 15*
38625

CARE

Baterie monocomandă duş DN 15
378410575

Baterie monocomandă duş,
încastrată
374200575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
mâner Public 120 mm
372840575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
mâner-braţ Klinik 180 mm
372870575

Set preinstalare DN 15*
38625

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Baterie monocomandă lavoar XL DN 10
384840575

KLUDI TERCIO
Atemporal sub orice formă
Bateriile KLUDI TERCIO sunt interpretate în limbajul formelor din zilele
noastre: liniile drepte din corpul bateriei se armonizează cu suprafeţele delicate.
Mânerele şi pipele mai late conferă un contur modern bateriilor KLUDI TERCIO.
Suprafaţa uşor curbată este plăcută la atingere. Varietatea mare a seriei facilitează utilarea completă a băilor in designul oferit de KLUDI TERCIO.

Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
383940575

Noua generozitate
O nouă generozitate în materie de grad de confort predomină în băile moderne.
Noua dimensiune XL din gama KLUDI TERCIO este special creată pentru aceasta.
Bateria sanitara tip XL se potriveşte perfect cu lavoarele supradimensionate. Bateria
monocomandă de lavoar cu leva poziţionată lateral oferă şi mai multă libertate de
mişcare KLUDI în spaţiul dintre lavoar şi baterie. Pipa înaltă şi pivotantă conferă
uşurinţă în utilizare. Apa se poate îndeparta cu uşurinţă de pe suprafeţele curbate
ale levei şi ale pipei. Astfel curăţarea bateriei se face cu foarte mare uşurinţă.

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
380230575

Baterie cadă-duş DN 15
384230575

LAVOAR

Baterie monocomandă
lavoar XL DN 10
384840575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
384810575

Baterie monocomandă lavoar DN 10
debit 5 l/min
384850575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
pentru sisteme de alimentare
cu apă fără presiune!
384760575

BIDEU

Nou
Baterie monocomandă lavoar DN 15
cu lanţ scufundabil
384800575

Baterie monocomandă lavoar DN 15
cu gură de umplere înaltă, arcuită
pipă pivotantă la 360
380230575
fără ventil de scurgere*
380240575
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Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
pipă înălţat
383940575

Baterie monocomandă bideu DN 10
384320575

KLUDI TERCIO
CADĂ

Nou
Baterie monocomandă
cadă-duş DN 15
384820575

Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe
gresie
pipă 220 mm
384230575

Baterie cadă-duş
termostatată DN 15
351010538

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
386510575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

DUŞ

Baterie monocomandă cadă-duş,
încastrată
384190575

Baterie monocomandă duş DN 15
388420575

Set preinstalare DN 15*
38625

Baterie termostatată de duş DN 15
351000538

Baterie monocomandă duş,
încastrată
386560575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Baterie monocomandă duş,
încastrată
384200575
Set preinstalare DN 15*
38625

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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KLUDI
ROTEXA
KLUDI ROTEXA și apa
curge silenţios
Umplerea zgomotoasă a căzilor este de domeniul
trecutului. Cu KLUDI ROTEXA Multi, apa se scurge
elegant pe marginea căzii – direct din preaplin.
Garniturile moderne de umplere, scurgere şi preaplin
sunt integrate în cadă şi vă oferă momente relaxante
la orice oră din zi sau noapte, fără a deranja vecinii.
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KLUDI ROTEXA
GARNITURI DE SCURGERE

Garnitură de umplere,
scurgere şi preaplin
set finisare
7182605-00

Garnitură de umplere,
scurgere şi preaplin
set preinstalare
2131500-00

Capac pentru întrerupător
de conductă
82308505-00

Intrerupător de conductă
set preinstalare
1077200-00

Garnitură de scurgere şi preaplin
set finisare
7106605-00

Dop ecologic cu sită de colectare
şi disc-ventil Ø 70 mm
7060405-00

Garnitură de scurgere şi preaplin
set preinstalare
2104000-00

Cot racord furtun DN 15
protecţie împotriva fluctuaţiilor
de presiune a apei
6306105-00
6306143-00

Garnitură de scurgere şi preaplin
set preinstalare
2140705-00
Garnitură de scurgere şi preaplin
set preinstalare
2140805-00
Garnitură de scurgere şi preaplin
set preinstalare
2140905-00

cromat

alb

*Fără imagine
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KLUDI PUSH
Apă la atingerea unui buton
Butonul ca şi concept operaţional a ajuns acum în baie - KLUDI PUSH permite
folosirea intuitivă a duşului cu atingerea unui buton. Apăsaţi butonul şi apa curge
de la pălăria de duş, de la para de duş sau de la duzele de duş, până când butonul
este apăsat din nou şi apă se opreşte. Principiu simplu, funcţionalitate pură.
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KLUDI PUSH

O experiență specială a dușului
Butoanele sunt confortabil de folosit şi foarte cunoscute în multe domenii
de activitate zilnică şi datorită KLUDI PUSH sunt acum prezente şi la utilizarea bateriilor cu montaj pe perete, unde principiul On/Off a fost aplicat
pur mecanic.KLUDI PUSH face posibil duşul la temperatura potrivită, zi
după zi , la simplă apăsare a unui buton.
Bateria este disponibilă în două modele, oferind posibilitatea alegerii
termostatului confortabil sau a cartuşului ceramic practic. Reglarea
temperaturii este un procedeu simplu şi precis cu ambele opţiuni; bateria
termostatata reglează automat temperatura în timp ce faci duş. În cazul
evitării riscului de opărire, ambele soluţii oferă siguranţă maximă. Bateria
termostatata are un buton setat la 38 de grade pentru a asigura un debit
constant de apă la o temperatură sigură, în timp ce bateria normală are
un limitator de temperatură care poate fi presetat la instalare.
Un detaliu interesant şi util: butoanele palpabile sunt uşor de folosit chiar
şi atunci când aveţi săpun pe mâini sau cu ochii închişi.

Porniţi şi opriţi diferite tipuri de jet prin
apăsarea unui buton.

Toate modelele PUSH vin cu patru butoane (pălărie
de duş, para de duş, duze laterale, pipă umplere cadă),
din care două pot fi montate individual şi combinate.

Selectaţi temperatura dorită
Siguranţa datorită protecţiei la 38 °C

Nu există presiune suplimentară pe conducte
datorită tehnologiei soft close de care dispune
electroventilul.

Butoane solide, care poţi fi auzite la acţionare
şi ideal create pentru persoanele în vârstă,
cu până la două funcţii posibile concomitent.
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Baterie duş cu termostat încastrată
388110538

82

KLUDI PUSH

Confort la cerere
Bateria termostatata este extrem de confortabilă şi are un element
operaţional automat care se asigură că temperatura apei este cea
dorită. Termostatul compensează automat orice fluctuaţie de temperatură din reţeaua de alimentare cu apă. Butonul este setat automat la
38° - un avantaj major de siguranţă pentru familiile cu copii.
Bateriile cu leva oferă confortul testat şi de încredere al monocomenzii
pentru reglarea temperaturii. Dacă reţeaua de alimentare cu apă este
constantă leva poate rămâne setată la temperatura dorită şi pe parcursul duşului. Plăcuţele ceramice din componenţa cartuşului sunt rezistente, nu necesită întreţinere şi sunt precise.

Butoane opţionale
Pot fi activate una sau două ieşiri: fiecare set de finisare KLUDI PUSH
pentru o ieşire vine cu un buton cu simbolurile On/Off. Pentru seturile
de finisare create pentru două ieşiri libertatea de alegere este mai mare.
Conţine patru butoane cu simboluri pentru pălăria de dus, duze, para de
duş şi pipa de umplere cadă. Ce butoane cu ce simboluri sunt instalate
în final se decide în timpul montajului, în funcţie de ce ieşiri se vor folosi.
Varianta cu muchii rotunde sau pătrate: seturile de finisare KLUDI PUSH
cunt compatibile cu toate conceptele standard de baterii de baie. Muchiile bine definite şi suprafeţele perfecte reflectă calitatea premium şi cele
mai bune metode de producţie.
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Evoluția:
KLUDI PUSH și
KLUDI FLEXX.BOXX
Rămâi ﬂexibil
KLUDI FLEXX.BOXX este de încredere, sistemul încastrat universal de la KLUDI - şi baza tuturor modelelor
KLUDI PUSH. Cutia inteligentă simplifică instalarea
pentru că împiedica apa să intre sau să iasă şi oferă
flexibilitatea pentru combinaţii cu seturi de finisare cu
funcţionalităţi, design şi suprafeţe diferite.
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KLUDI PUSH
KLUDI PUSH

Nou
Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
388010538

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
388030538

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru doi
consumatori
388110538

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
388020538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Nou

Nou

Nou

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
388040538

Baterie duş cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru doi
consumatori
388120538

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
386010538

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
386030538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

Nou

Nou

Nou

Nou

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru doi
consumatori
386110538

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
386020538

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru un
consumator
386040538

Baterie duş cu încastrată
set finisare cu unitate funcţională
cu buton de pornire pentru doi
consumatori
386120538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Corp încastrat DN 20
88011

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Accesorii
Persoanele care aleg să își decoreze baia cu accesoriile JOOP! de la KLUDI
își doresc un design deosebit – care merge dincolo de bateriile sanitare. Acesta este
motivul pentru care accesoriile de calitate superioară din această colecție – suporturile
de prosop, de pahar și de hârtie igienică, dozatoarele de săpun , etajerele și seturile
perie wc – sunt mai mult decat ajutoare practice. Acestea sunt elemente decorative
superioare din crom strălucitor și cristal fin care reflectă stilul de viață și opulența
caracteristică seriei JOOP! în tot ceea ce presupune conceptul de baie.

Suport prosop
5597705
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ACCESORII

bază din cristal
320 mm
5597305H7

Savonieră
cristal
5598505H7

Suport pahar
cristal
5597505H7

Dozator săpun lichid
recipient cristal
5597605H7

Suport rezervă hârtie WC
5597205

Suport hârtie igienică
5597105

Set perie WC
5597405H7

Suport inelar prosop
5597805

Suport prosop
5597705

Suport prosop 600 mm
5598005

Cuier
mare
5598205

260 mm*
5598305H7

800 mm*
5597905
Bară de sprijin cadă*
300 mm
5598105

cromat

*Fără imagine

mic*
5598405
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Accesorii, la fel de frumoase
ca şi bateriile
Seriei KLUDI AMBA îi aparţine şi o linie proprie de accesorii, care se potriveşte perfect
la baterii. Astfel, băile se pot amenaja în întregime cu design-ul unitar KLUDI AMBA.
Cromul cuierului, al mânerelor şi al suporturile de prosop este de înaltă calitate, iar
recipientele sunt confecţionate din porţelan elegant.

88

KLUDI AMBA
ACCESORII

Dozator săpun lichid
recipient din porţelan
5397605

Suport pahar
pahar din porţelan
5397505

Savonieră
savonieră din porţelan
5398505

Cuier
5398405

Suport prosop
5397705

Suport prosop
L = 650 mm
5398005

Bară de sprijn pentru cadă 350 mm
5398105

Suport hârtie igienică
5397105

L = 850 mm*
5397905

Suport rezervă hârtie WC
5397205

cromat

*Fără imagine

Set perie WC
recipient din porţelan
5397405
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KLUDI E2 Accesorii
Există loc pentru tot – se poate evita amestecul de stiluri – deoarece există o linie de
accesorii de înaltă calitate, cu design soft-edge care se asortează cu seria KLUDI E2.
Metalul cromat și sticlă cu finisaj opal, alb, mat scot in evidență avantajele designului
KLUDI E2: suporturile de prosop, hârtie igienică și de pahar, dozatoarele de săpun –
pentru o baie personalizată.

Suport universal pahar
4998205
Dozator săpun lichid
4997605

Suport lumânare
4998305

90

KLUDI E2
ACCESORII

Dozator săpun lichid
sticlă, finisaj opal, alb, mat
4997605

Suport universal pahar
sticlă, finisaj opal, alb, mat
4998205

Suport pahar
sticlă, finisaj opal, alb, mat
4997505

Etajeră
sticlă, finisaj opal, alb, mat
216 x 140 mm
4998705

Savonieră
sticlă, finisaj opal, alb, mat
4998505

Suport lumânare
sticlă, finisaj opal, alb, mat
4998305

Cuier
4998405

Suport prosop dublu XS
4999005

Suport prosop
L = 650 mm
4998005

Suport hârtie igienică
4997105

Suport rezervă hârtie WC
4997205

Suport prosop
L = 455 mm*
4997705

Set perie WC
4997405

Bară de sprijin cadă
L = 350 mm*
4998105

cromat

produse complementare necesare

*Fără imagine
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Lavoar pe blat
49W0343
Modul Counter
49CM143
Unitate modul Counter
49CMU43
Oglindă cristal
49SP343
WC
49WCW43
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KLUDI PLUS

KLUDI PLUS

Baia versatilă
Arta designului de băi este aceea de a folosi cât mai constructiv spațiul
disponibil. KLUDI PLUS a fost conceput având acest țel. Colecția se
compune din produse ceramice pentru lavoare, vase wc și vase bideu,
oglinzi – și mobilier de baie elegant.
Trei opțiuni diferite pentru a mări baia baie pentru întreaga familie.
Conceptul de design pune la dispoziție o gamă largă de stiluri, cu detalii
convingătoare, pentru viața de zi cu zi. Este perechea perfectă pentru
bateriile sanitare premium de la KLUDI și pentru liniile de accesorii.

Baia mică – pusă perfect în valoare
Băile mici sau băile de serviciu reprezintă ultima provocare în materie
de organizare a băilor. Pentru aceasta este nevoie de funcții intuitive și
de un standard de design înalt. KLUDI PLUS iși demonstrează punctele
forte și flexibilitatea în special în materie de planificare și punere în practică.
Seturile de mobilier sunt disponibile în trei dimensiuni, în funcție de mărimea
gospodăriei și de spațiul de depozitare de care este nevoie. Există două
soluții ceramice potrivite pentru zona lavoarului: lavoar pe blat și lavoar cu
montare pe perete. Oglinzi cu două tipuri de design: cu și fără iluminare –
oferă detalii practice. De exemplu: ușile de la dulapuri nu au nevoie de
mânere mulțumită sistemului de închidere sofisticat. Este nevoie doar
de o ușoară atingere și ușa se închide.

Stadiul 1
Lavoarul pe blat cu modulul counter – acestea
formează baza conceptului KLUDI PLUS.

Stadiul 2
Modulul counter se potrivește cu unitatea modul
counter. Unitatea modul counter oferă un spațiu de
depozitare generos pentru baia de serviciu.

Stadiul 3
Unitatea modul counter dublă reprezintă design-ul
practic. Elementele de mobilier oferă de asemenea
suficient spațiu de depozitare atunci când este
necesar.
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Lavoar
49W0543
Oglindă cristal
49SP343
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KLUDI PLUS
LAVOAR

Lavoar
142 x 500 x 500 mm
49W0543

Lavoar pe blat
90 x 325 x 325 mm
49W0343

Garnitură de scurgere şi preaplin
în combinație cu:
KLUDI PLUS Lavoar 49W0543
4999905

Modul Counter
80 x 405 x 312 mm
49CM243

Modul Counter
300 x 405 x 312 mm
49CMU43

MODUL COUNTER

Modul Counter
80 x 405 x 312 mm
49CM143

OGLINDĂ

Oglindă iluminată
800 x 500 mm
49SP243

Oglindă cristal
800 x 405 mm
49SP343

WC

BIDEU

WC
370 x 560 x 350 mm
49WCW43

cromat

Colac WC
mit Absenkautomatik
49WCS43

ceramică albă

Element decorativ pentru WC/bideu
în combinație cu:
KLUDI PLUS WC 49WCW43 și
KLUDI PLUS Bideu 49BIW43
4998905

Bideu
370 x 560 x 305 mm
49BIW43

95

Suport pahar
4897505
Suport prosop
4897705

ACCESORII

Dozator săpun lichid
sticlă satinată
4897605

Suport pahar
sticlă satinată
4897505

Savonieră
sticlă satinată
4898505

Suport prosop
4897705

Suport prosop 650 mm
4898005

Suport prosop cu etajeră 600 mm
4898905

suport prosop cu doua braţe
550 mm
4898805

Bară de sprijn pentru cadă 350 mm
4898105
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KLUDI A-XES
Accesorii cu design KLUDI
Modern şi nobil, uşor şi delicat – aşa se prezintă KLUDI A-XES.
Accesoriile sunt completarea ideală pentru bateriile KLUDI.
Forma lor clară, definită de cilindru şi cub, facilitează combinarea
lor cu orice design de baie.

Armonizare ﬂexibilă
Toţi suporţii de la accesorii se pot roti la 180° şi se pot astfel
monta şi pe dreapta şi pe stânga, în funcţie de preferinţe.
Suportul cromat nu produce niciun zgomot la contactul cu
elementele din sticlă satinată, iar găurile pentru montare sunt
bine ascunse sub căpăcelele cromate.

Suport de burete
4898605

Suport de burete
pentru montaj pe colţ
4898705

Set perie WC
4897405

Cuier
4898405

Suport hârtie igienică
4897105

Suport rezervă hârtie WC
4897205

Accesoriile se montează după preferinţă pe partea dreaptă sau stângă.

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

DUȘURI ȘI
SISTEME
DE DUȘ
Pentru experienţe
individuale la duș
Pare de duş şi canule, sisteme Dual-Shower cu sau fără
termostat, linii diferite de design şi funcţii utile – programul
de duşuri de la KLUDI oferă o gamă largă de soluţii,
adaptabile la instalaţii şi preferinţe diferite.
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KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEM

Sistemele KLUDI Dual-Shower:
mai mult spaţiu pentru individualitate
Sistemele KLUDI dual-shower ajută la crearea de experienţe noi la duş!
Aceasta se datorează în primul rând individualităţii sistemului. Pot fi ajustate
astfel încât să se potrivească perfect în spaţiile unde vor fi instalate şi să
satisfacă cele mai specifice cerinţe. KLUDI a perfecţionat opţiunile de
ajustare a sistemelor dual-shower.
Înălţimea ajustabilă, într-o marjă de 30 cm face posibilă, de exemplu,
montarea unui sistem KLUDI dual-shower chiar şi atunci când plafonul
încăperii este mai jos. Problema barei de duş care este prea lungă nu
mai există. Chiar şi bratul de duş pentru para de duş fixă poate fi ajustat,
astfel încât să se potrivească unei anumite situaţii şi obiceiurilor de duş
ale utilizatorului.

Prin instalarea barei de dus ajustabilă, se obţine
o toleranţă în înălţime de până la 30 cm. Astfel
sistemul KLUDI dual-shower este potrivit şi pentru
încăperile care au plafonul mai jos.

În timpul instalării, braţul de duş, care poate fi
pivotat lateral, poate fi ajustat încă de la început,
astfel încât să se potrivească perfect situaţiei şi
obiceiurilor de duş ale utilizatorului.
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SHOWER-SYSTEM

Nou
KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu 3 pare de duş
KLUDI FIZZ 3S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu 3 pare de duş
KLUDI FIZZ 1S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709505-00

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
cu 2 pare de duş
KLUDI FIZZ 3S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709105-00

KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
cu KLUDI A-QA cap de duş
G 1/2 x 140 x 245 mm
cu pară duş KLUDI A-QA
4919105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-ShowerSystem DN 15
limitator de debit 50%
6608105-00

KLUDI A-QA v
Shower-Duo
Baterie de duş termostatată
3S set duş KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00
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KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6619505-00

cu 3 pare de duş*
6709305-00

Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
pară de duş KLUDI ZENTA 2S şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609005-00

KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEM

Nou
KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 250 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap duş KLUDI A-QA
cu pară duş KLUDI A-QA
4909505-00

KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
pară de duş KLUDI ZENTA 1S
şi Suparaflex furtun de duş 1,600 mm
6167705-00

cromat
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KLUDI FIZZ
Eleganţa și puterea elicei
Unică şi delicată: forma eliptică a duşurilor KLUDI FIZZ. Datorită design-ului
extravagant, se formează un jet care îşi păstrează intensitatea. Combinaţia
elementelor cromate cu suprafeţele de un alb strălucitor setează accentele
unui design puternic inovator – proaspăt, curat şi clar.

Cap de duş DN 15
6757805-00
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KLUDI FIZZ

O experienţă perfectă cu un jet
dens dar moale
Para de duş cu trei elice combină un design remarcabil cu o ploaie
intensă la duş. Toate cele trei pare sunt flexibile, astfel încât jetul lor
poate fi ajustat individual.
Para de duş deosebită, sub formă de elice, se poate comuta foarte uşor
pe trei tipuri de jet, datorită treptelor şi a poziţionării optime a comutatorului
ergonomic: Volume, Booster şi Smooth Line.

Pară de duş vs duş fix
KLUDI FIZZ prezintă noul tip de duş fix: înfiletaţi para de duş normală în suportul de canulă. Soluţia unică
încastrată oferă flexibilitate şi uşurinţă în utilizare, cu beneficiul suplimentar de a facilita schimbarea uşoară
a parei de duş. Suportul de duş poate fi folosit atât pentru para de duş simplă, cât şi pentru cea cu trei tipuri
de jet. Duşul poate fi ajustat cu ajutorul unei articulaţii până la un unghi de 36°.

Canulă dublă ajustabilă individual
O plăcere pentru fiecare zi: canula cu două duşuri de la KLUDI FIZZ generează o ploaie densă care se
adaptează perfect formei corpului uman. Cele două duşuri ale canulei se pot ajusta individual, fie pentru
jeturi lineare, fie întrepătrunse. Fiecare poate experimenta cu KLUDI FIZZ plăcerea duşului în felul său.

KLUDI igienă la duş
După fiecare duş, apa rămasă se scurge din para de
duş KLUDI FIZZ. Pentru un plus de igienă la duş şi
evitarea picurării deranjante.
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DUSURI

KLUDI FIZZ
Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6770005-00

KLUDI FIZZ
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
6760005-00

KLUDI FIZZ
3S set duş pentru cadă
6775005-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
cu 2 pare de duş
jet de duş volum
6757505-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
cu articulaţie sferică ajustabilă la 36°
6758005-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
cu montaj pe perete
cu articulaţie sferică ajustabilă la 36°
6757005-00

KLUDI FIZZ
Set de duş DN 15
6705105

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu 3 pare de duş
KLUDI FIZZ 3S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709605-00

KLUDI FIZZ
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu 3 pare de duş
KLUDI FIZZ 1S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709505-00

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
cu 2 pare de duş
KLUDI FIZZ 3S pară duş
şi Suparaflex Silver furtun
de duş 1,600 mm
6709105-00

1S set duş pentru cadă*
6765005-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
cu 3 pare de duş
jet de duş volum
6757805-00

KLUDI FIZZ
Suport duş DN15
6756005-00

KLUDI FIZZ
Duş lateral DN 15
6708305-00
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cu 3 pare de duş*
6709305-00

KLUDI FIZZ

Nou

Nou
KLUDI FIZZ
3S Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6770043-00

KLUDI FIZZ
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
6760043-00

Nou
KLUDI FIZZ
3S set duş pentru cadă
6775091-00
1S set duş pentru cadă*
6765091-00

KLUDI FIZZ
3S set de duş
L = 900 mm
6774005-00

KLUDI FIZZ
1S set duş pentru cadă
Cot racord cu suport duş
6767091-00

Nou
KLUDI FIZZ
3S set de duş
L = 900 mm
6774091-00

Nou
KLUDI FIZZ
1S set de duş
L = 900 mm
6764091-00

KLUDI FIZZ
Bară duş
L = 900 mm
cu suport culisant şi Suparaflex
6762005-00

1S set de duş*
L = 900 mm
6764005-00

cromat

Nou

alb/crom

alb

*Fără imagine
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KLUDI
FRESHLINE
Plăcerea absolută
a dușului
O pălărie mare de duş este o parte esențială a unei
experiențe perfecte de duş. KLUDI oferă şi acest produs
pentru completare: Sistemul Thermostat Dual Shower
System din seria KLUDI FRESHLINE oferă plăcere
multidimensională la duş. Este nevoie doar de conectare
la rețeaua de apă şi de determinare pentru a maximiza
confortul la duş. Sistemul de duş include o pălărie de duş
de 25 cm, o pară de duş 3S şi o baterie sanitară de duş
termostatată. Bateria de duş termostatată asigură apa la
temperatura plăcută şi are protecție la apa fierbinte
Hot-Stop.

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

Ultima noutate în materie de high-end
Toate lucrurile bune vin de sus: KLUDI FRESHLINE stabilește noi standarde
pentru dușurile high-end printr-un diametru de 14 cm. Para de duș este
confecționată din material plastic lucios, cromat, de calitate superioară.
Orificiile parei de duș au proprietăți anticalcar și oferă un duș amplu și fin
chiar și în zonele cu apă dură – depunerile de calcar se pot curăța foarte
ușor cu ajutorul unui burete.
Suprafața albă de la bază oferă accentele vizuale perfecte pentru această
pară de duș cromată: există varianta cu un singur tip de jet (Volume) sau
versiunea cu trei tipuri de jet (3S), care pot fi schimbate prin simpla răsucire
a bazei parei de duș.
Pentru a asigura maximul de igienă, para de duș 3S este dotată cu funcția
de evacuare a apei reziduale – după duș, apa reziduală este pur și simplu
eliminată din para de duș. O facilitate igienică: fără picurare neplăcută și fără
a trebui să ștergem apa după duș.

Volume
Tipul de jet Volume folosește lățimea de 14 cm
a parei de duș și este amplu și fin.

Smooth Line
Pentru tipul de jet Smooth Line mini-perlatoarele
amestecă aerul cu apa. Rezultatul este un duș
amplu și delicat.

Booster
Jetul tip „Booster” aduce senzația unui masaj
revitalizant.
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3S set de duş
6794005-00
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KLUDI FRESHLINE
DUSURI

KLUDI FRESHLINE
3S Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6790005-00

KLUDI FRESHLINE
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
6780005-00

KLUDI FRESHLINE
pentru cap duş DN 15
Ø 250 mm
6751105-00

KLUDI FRESHLINE
1S set duş pentru cadă
6785005-00

KLUDI FRESHLINE
1S set de duş
L = 600 mm
6783005-00

KLUDI FRESHLINE
3S set de duş
L = 600 mm
6793005-00

L = 900 mm*
6784005-00

L = 900 mm*
6794005-00

KLUDI FRESHLINE
Dual-Shower-System DN 15
cu cap duş
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
cu pară duş
KLUDI FRESHLINE 3S 6790005-00
cu furtun duș KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00

KLUDI FRESHLINE
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap duş
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
cu pară duş
KLUDI FRESHLINE 3S 6790005-00
cu furtun duș KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00

KLUDI FRESHLINE
3S set duş pentru cadă
6795005-00

cromat

*Fără imagine
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KLUDI A-QA
Plăcere multiplă la duş
KLUDI A-QA este precum apa: mereu proaspăt şi inovator. Seriei îi
aparţin duşuri individuale şi seturi de duş combinate într-o varietate
foarte mare. Spectrul larg se întinde de la para de duş cu mai multe
jeturi până la numeroasele sisteme termostatate Dual-Shower şi
Shower Family.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6609505-00
110

KLUDI A-QA

Jet moale,
delicat sau vitalizant
Când apa curge prin cele 97 de orificii ale parei de duş KLUDI A-QA,
se formează un jet Volume care te răsfaţă în fiecare zi. Jetul Soft este
atât de moale şi de delicat, încât duşul este savurat chiar şi de către copii.
Jetul Booster este extreme de stimulator.
KLUDI A-QA face posibilă delectarea individuală cu para de duş comutabilă
pe cele trei jeturi, sau alegerea unei combinaţii a sistemelor de duş.

Prin instalarea barei de dus ajustabilă, se obţine
o toleranţă în înălţime de până la 30 cm. Astfel
sistemul KLUDI dual-shower este potrivit şi pentru
încăperile care au plafonul mai jos.

În timpul instalării, braţul de duş, care poate fi
pivotat lateral, poate fi ajustat încă de la început,
astfel încât să se potrivească perfect situaţiei şi
obiceiurilor de duş ale utilizatorului.

Volume
Jetul volume îşi menţine amploarea şi fineţea.

Soft
Jetul soft cu o curgere circulară, asigură un jet
delicat.

Booster
Jetul booster vă asigură un masaj revitalizant, deoarece concetrează tot jetul de apă în mijlocul parei.
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DUSURI

KLUDI A-QA i
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
jet de duş amplu datorită celor
90 de orificii
6610005-00

KLUDI A-QA i
1S set duş pentru cadă
6615005-00

KLUDI A-QA s
Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6570005-00

KLUDI A-QA s
3S set duş pentru cadă
6575005-00

KLUDI A-QA b
1S pară duş:
cu funcţie Eco 50 %
curăţare rapidă a calcarului
6560005-00

KLUDI A-QA b
1S set duş pentru cadă
6565005-00

KLUDI A-QA
Cot racord furtun DN 15
6554005-00

KLUDI A-QA
Suport de perete pentru duş
6555105-00

cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei*
6554305-00

Nou
KLUDI A-QA
Cot racord furtun DN 15
6556005-00
6556043-00

Nou

KLUDI A-QA
Cot racord
reglabil negradual, cu limitator de
debit ceramic
6556105-00

KLUDI A-QA
Cot racord furtun DN 15
reglabil negradual, cu limitator de
debit ceramic
6554405-00

cu ventil de închidere ceramic*
6556205-00

cu ventil de închidere ceramic*
6554505-00

Nou

Nou
KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6443005-00
250 x 250 mm
6442505-00
200 x 200 mm*
6442005-00

Nou

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6453005-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6433005-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
250 x 250 mm
6653105-00

KLUDI A-QA
Cap duş eco DN 15
200 x 200 mm
6654005-00

200 x 200 mm*
6452005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15*
200 x 200 mm
6653005-00

Cap duş eco DN 15*
250 x 250 mm
6654105-00

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

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
140 x 245 mm
4940205-00

KLUDI A-QA
Cap duş DN 15
Ø 245 mm
6651105-00

KLUDI A-QA
Cap duş eco DN 15
Ø 245 mm
6652105-00

Ø 200 mm*
6651005-00

Ø 200 mm*
6652005-00

KLUDI A-QA
Braţ duş
L = 400 mm
6651405-00

KLUDI A-QA
Braţ duş vertical DN 15
L = 150 mm
6651505-00

L = 250 mm*
6651305-00

L = 150 mm*
6653505-00

KLUDI A-QA s
Bară duş
L = 600 mm:
cu suport culisant şi
Sirenaflex - furtun duş 1600 mm
6571005-00
L = 900 mm*
6572005-00

KLUDI A-QA v: instalarea barei de
duș fără a se găuri peretele

KLUDI A-QA b
bară metalică de perete
L = 955 mm
cu suport culisant, poate fi ajustat
orizontal si vertical
6564105-00

cromat

alb

KLUDI A-QA v
Bară duş
L = 1100 mm:
cu suport culisant şi
Suparaflex - furtun duş 1600 mm
6209505-00

*Fără imagine

KLUDI A-QA v
Shower-Duo:
Baterie de duş termostatată
3S set duş KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00

Instalarea unei noi bare de duș adesea presupune și găurirea peretelui.
Bara de duș KLUDI A-QA v constituie o
soluție elegantă deoarece se pot folosi
găurile existente din perete. Sistemul
de montaj flexibil poate fi ajustat
în sus sau în jos într-o marjă de
1.020mm. Astfel bara de duș poate fi
montată în găurile din perete preexistente. Acum nu mai este nevoie să
spargeți faianța. Soluția ideală pentru
renovare rapidă și fără deranj.
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DUSURI

Nou

Nou
KLUDI A-QA i
1S set de duş
L = 900 mm
6614005-00

KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-Shower-System
DN 15
cu cap de duş 250 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6619505-00

KLUDI A-QA s
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609505-00

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 250 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6619205-00

KLUDI A-QA v
Set duş 3S
L = 1100 mm
6209605-00

KLUDI A-QA s
3S set de duş
L = 600 mm
6573005-00

KLUDI A-QA b
1S set de duş
L = 600 mm
6563005-00

KLUDI A-QA b
1S set de duş
bară metalică de perete
L = 955 mm
6564205-00

L = 900 mm*
6574005-00

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

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
cu cap de duş 200 mm
KLUDI A-QA s pară de duş şi
Suparaflex - furtun 1600 mm
6609105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-DualShower-System DN 15
cu cap duş KLUDI A-QA
cu pară duş KLUDI A-QA
4909505-00

KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
cu KLUDI A-QA cap de duş
G 1/2 x 140 x 245 mm
cu pară duş KLUDI A-QA
4919105-00

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-ShowerSystem DN 15
limitator de debit 50%
6608105-00

3S set de duş
6574005-00

cromat

*Fără imagine
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KLUDI LOGO
Experiența dușului –
design atractiv
Design rafinat, funcționalitate înaltă și calitate de
top: chiar si în segmentul de baza, KLUDI a creat
un concept nou pentru o mai mare plăcere a dușului.
Pentru relansarea seriei LOGO, expertul în materie
de dușuri definește o nouă dimensiune a artei.
Dușul nu a fost niciodată atât de revigorant –
chiar și în ceea ce privește design-ul!

3S set de duş
6839005-00
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KLUDI LOGO

Efervescent – cu unul sau trei
tipuri de jet
Noile bare de duș KLUDI LOGO cu suport culisant vă asigură ca para de duș LOGO
este mereu la îndemână atunci când sunteți la duș. Sunt dotate cu un suport de duș
transparent în care puteți fixa și extrage ușor para de duș. Este ușor să deblocați
și să blocați suportul culisant pe bara de dus chiar și cu mâinile ude. Bara este din
alamă sanitară cromată, disponibilă în lungimi de 60 și 90 cm – dotată cu furtun de
duș Logo-Flex cu lungime de 160 cm.

DUȘURI

KLUDI LOGO
pară duş 3S DN 15
booster, normal, volum
6830005-00

KLUDI LOGO
pară duş 1S DN 15
6810005-00

KLUDI LOGO
1S set duş pentru cadă
6801005-00
3S set duş pentru cadă*
6803005-00

Jet Volume
Tipul de jet intens Volume este amplu
și fin datorită dispunerii egale a orificiilor parei de duș – aceasta asigură
acoperirea unei arii mari de curgere
chiar și de la înălțime mică.

Jet Smooth
Tipul de jet Smooth este realizat
de 6 mini-perlatoare, care amestecă
aerul cu apa, asigurând un jet delicat
de apă.

KLUDI LOGO
Bară duş
L = 900 mm
6806005-00

KLUDI LOGO
1S set de duş
L = 900 mm
6819005-00

KLUDI LOGO
3S set de duş
L = 900 mm
6839005-00

L = 600 mm*
6809005-00

L = 600 mm*
6816005-00

L = 600 mm*
6836005-00

cromat

*Fără imagine

Jet Booster
Tipul de jet Booster asigură un
masaj localizat care energizează
și eliberează tensiunea.
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PARĂ DUŞ

KLUDI FIZZ
Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6770005-00
6770043-00

KLUDI FIZZ
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
6760005-00
6760043-00

KLUDI A-QA
Pară duş DN 15
3910005-00

KLUDI A-QA s
Pară duş DN 15
curăţare rapidă a calcarului
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6570005-00

KLUDI A-QA b
1S pară duş:
cu funcţie Eco 50 %
curăţare rapidă a calcarului
6560005-00

KLUDI ZENTA
3S pară duş, curăţare rapidă
a pietrei de calcar:
booster, normal, volum
6080005-00

KLUDI ZENTA
1S pară duş, curăţare rapidă
a depunerilor de calcar
6060005-00

KLUDI LOGO
pară duş 3S DN 15
booster, normal, volum
6830005-00

KLUDI LOGO
pară duş 1S DN 15
6810005-00
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KLUDI A-QA i
1S pară duş:
curăţare rapidă a calcarului
jet de duş amplu datorită celor
90 de orificii
6610005-00

KLUDI ZENTA
2S pară duş, curăţare rapidă
a pietrei de calcar:
normal, volum
6070005-00

KLUDI REGULA
pară duş DN 15
6001105-00

DUȘURI ȘI SISTEME DE DUȘ
CANULE DUȘ

Nou
JOOP!
Cap de duş DN 15
5577905-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
cu 3 pare de duş
jet de duş volum
6757805-00

KLUDI FIZZ
Cap de duş DN 15
cu 2 pare de duş
jet de duş volum
6757505-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6443005-00
250 x 250 mm
6442505-00
200 x 200 mm*
6442005-00

Nou

Nou

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6453005-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6433005-00

200 x 200 mm*
6452005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
140 x 245 mm
4940205-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15*
jet duş amplu
6219105-00

200 x 200 mm*
6432005-00

KLUDI
Braţ duş
lungime 130 mm
6235305-00

KLUDI A-QA
Braţ duş
L = 400 mm
6651405-00

lungime 230 mm*
6235405-00

L = 250 mm*
6651305-00

KLUDI A-QA
Cap de duş DN 15
Pulverizare intensă, jet fin,
jet de masaj
6239105-00

Duş lateral DN 15
6108305-00

Cap duş turnat DN 15
6051005-00

Duş turnat DN 20
6051105-00

cromat

alb
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SET DUŞ

KLUDI ADLON
Set duş
L = 600 mm
2710305
2710345

KLUDI ZENTA
Set duş 1S
L = 600 mm
6063005-00
L = 900 mm*
6064005-00
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JOOP!
Set duş
L = 900 mm
5513005-00

KLUDI A-QA
Set duş
L = 900 mm
3914005-00

KLUDI ZENTA
set duş 3S
L = 600 mm
6083005-00

KLUDI ZENTA
set duş 2S
L = 600 mm
6073005-00

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

L = 900 mm*
6074005-00

DUȘURI ȘI SISTEME DE DUȘ
SUPORT DUŞ

KLUDI ZENTA
Bară duş: cu suport culisant
şi furtun LOGOFLEX
L = 600 mm
6061005-00
L = 900 mm*
6062005-00

cromat

placat cu aur 23kt

KLUDI LOGO
Bară duş
L = 600 mm
6806005-00

KLUDI STANDARD
Bară duş
L = 600 mm
6048005-00

L = 900 mm*
6809005-00

L = 900 mm*
6048505-00

alb/crom

negru-cromat
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Pictograme
KLUDI Presiune redusă
Baterii pentru recipiente fără presiune

KLUDI Senzor
Baterie cu senzor, operare fără atingere

KLUDI Operare cu baterie
Alimentare cu baterie

KLUDI Alimentare la priză
Baterie cu alimentare la priză

KLUDI HotStop
Protecţie la apă fierbinte-38 °C

KLUDI Eco -40%
Economie de apă de până la 40%

KLUDI s-pointer
Permite reglarea unghiului de curgere

KLUDI Funcţie de evacuare
Eliminare rapidă a apei reziduale

Înalțime ajustabilă, pălărie de duș pivotantă
Bara de duș este ajustabilă până la 30cm pe înălțime,
iar brațul de duș poate pivota lateral în orice poziție

Curățare rapidă a depunerilor de calcar
Depunerile de calcar pot fi curățate cu mâna

Suprafețe
cromat

alb/crom

negru-cromat
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Baterii de baie
O explicaţie amănunţită a pictogramelor
noastre găsiţi pe partea interioară
a acestei coperţi.
Vă rugăm
întoarceți

KLUDI ROMÂNIA S.R.L.
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