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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
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KLUDI Q-BEO

O singură estetică- două
interpretări de design

Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
501430565

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.

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 para 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.

Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
504430565
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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 monocomandă 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*

Baterie de duş termostatată 15
504000565

DN 15*

Duş confortabil

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

cromat

produse complementare necesare

Bateria de duş termostatata în acelaşi design Q-BEO garantează
plăcerea deosebită a duşului. Elementul termostatat integrat reglează
ca 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.

*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 apa se opreşte. Principiu simplu, funcţionalitate pură.
Un detaliu interesant şi util: butoanele palpabile sunt uşor de folosit
chiar şi atunci când aveţi săpun pe mâini sau cu ochii închişi.
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KLUDI PUSH

O experiență specială a duşului
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 simpla 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.

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 levă 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.
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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 duş, 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
sunt 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.

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

KLUDI PUSH

Baterie duş cu încastrată
386110538

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 un
consumator
388040538

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

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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KLUDI TERCIO
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
383940575

Nou pentru lavoar şi pentru montaj
pe marginea căzii

Mai multă
eleganţă şi lux
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KLUDI TERCIO
Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe gresie
384230575

KLUDI OBJEKTA
Baterie monocomandă cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe gresie
324250575

KLUDI OBJEKTA
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
323930575

Baterii de lavoar cu 3 treceri şi baterii
cu montaj cu 4 treceri pe marginea
căzii aduc un plus de stil băii.
Cu muchii uşor rotunjite sau cu linii
puristice - noii jucători din seriile
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA,
KLUDI OBJEKTA şi KLUDI TERCIO
fac din lavoar sau din cadă punctul
de atracţie din baie.
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KLUDI ZENTA
Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe gresie
384240575

KLUDI BOZZ
Baterie lavoar cu trei treceri
DN 10
383930576

KLUDI BOZZ
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
383930520

KLUDI ZENTA
Baterie lavoar cu trei treceri DN 10
383930575

Nou pentru lavoar și pentru montaj
pe marginea căzii

Stiluri în baie

KLUDI BOZZ
Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe gresie
384240520

KLUDI BOZZ
Baterie cadă-duş DN 15
cu patru treceri pentru montaj pe gresie
384240576
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Baterie cadă-duş termostatată DN 15
352010538

KLUDI OBJEKTA
Design confortabil şi
ergonomic în baie
Pipa de umplere cadă şi para de duş uşor de utilizat: liniile delicate
şi designul clar de bază fac din KLUDI OBJEKTA o gamă de baterii
de baie extrem de versatilă. Bateria termostatata, încastrată de
cada-duş din această populară serie are acum un nou look plăcut
la atingere - design armonios completat cu toate avantajele unui
termostat modern. Caracteristică specială: comutatorul nu este
vizibil la prima vedere.
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KLUDI OBJEKTA
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Baterie monocomandă bucătărie DN 15
389810575
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Design liniar
pentru bucătărie
Noile baterii de bucătărie din gama KLUDI ZENTA
celebrează concepul „mai puţin înseamnă mai mult“ cu alte cuvinte, cultura minimalismului. O nouă trăsătură
în această gamă este o levă elegantă, ultra-plata.
Acest mâner filigranat, uşor înălţat este caracteristic
pentru două produse premium KLUDI ZENTA, care
sunt disponibile cu sau fără pipă extractibilă.
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Baterie monocomandă bucătărie
Spültisch-Einhandmischer
DN 15 DN 15
389810575
389840575
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KLUDI ZENTA
Baterie monocomandă bucătărie DN 15
389840575

Ambele modele au un design fără întreruperi optice şi
proiecţii inutile. Astfel noile modele sunt uşor de curăţat,
au aspectul elegant al unui produs perfect construit.
Modelele premium KLUDI ZENTA vin cu pipă fixă şi
cu pipă extractibilă care este ideală pentru umplerea
vaselor înalte şi pentru clătirea chiuvetei. Un furtun de
fibre de înaltă calitate extinde aria de acţiune a pipei şi
se retrage în baterie silenţios după utilizare.

Pipa extractibilă măreşte aria de acţiune, un element practic atunci cand bateria
este montată la o chiuvetă dublă sau de mari dimensiuni.

Baterie monocomandă bucătărie
DN 15
gură de umplere mobilă (360°)
H1 250, H2 170, A 215 , Ø1 34,
Ø2 48,5
389810575

cromat

Baterie monocomandă bucătărie
DN 15
gură de umplere mobilă (360°),
extractibilă
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,
Ø2 48,5
389840575
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KLUDI FIZZ
Duo de succes în alb pur
Încă de la apariţia KLUDI BALANCE WHITE, bateriile albe au creat
noi lumi în baie. Acum acest vis devin realitate şi în ceea ce priveşte
duşul: de la baterii şi pălării de duş până la detalii precum bara de
duş şi cotul racord - un ansamblu complet în cel mai pur alb poate
face să strălucească orice zonă de duş.
În varianta cromată, colecţia de baterii KLUDI BALANCE şi linia
de duşuri KLUDI FIZZ formau deja perechea perfectă în materie de
design şi culoare. Odată cu noul model alb KLUDI FIZZ, KLUDI
BALANCE WHITE are acum partenerul perfect de stil şi calitate.
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KLUDI FIZZ

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

1S Pară duş DN 15
curațare rapidă a calcarului
6760043-00

3S set duş pentru cadă
6775091-00

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

1S set duş pentru cadă*
6765091-00

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

alb

KLUDI FIZZ
1S set de duş
L = 900 mm
6764091-00
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KLUDI ZENTA
Interacţiunea dintre design
şi culoare
KLUDI ZENTA reprezintă design-ul liniar, minimalist şi modern. În variantă albă,
modelul KLUDI ZENTA WHITE, această baterie expresivă este partenerul ideal
pentru un concept de baie spectaculos. KLUDI ZENTA WHITE creează dimensiuni de design cu totul nou, cu noua pară de duş ZENTA. Aceasta creează un
contrast puternic, alb şi complet împreună cu detaliile de culoare coordonate,
cum ar fi furtunul de duş, bara de duş şi cotul racord. Efectul este garantat!

3S Pară duş DN 15
3 tipuri de jeturi comutabile:
booster, normal, volum
6080091-00
6080086-00

1S set duş pentru cadă
6066091-00

1S Pară duş DN 15*
6060091-00
6060086-00

KLUDI A-QA
Cot racord cu suport duş
6556043-00
Cot racord furtun DN 15
6306043-00
cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei*
6306143-00
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KLUDI SUPARAFLEX-furtun duş
DN 15
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6107291-00

3S set de duş
L = 900 mm
6085091-00

G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm*
6107191-00

alb

alb/crom

negru-cromat

*Fără imagine

KLUDI ZENTA

Baterie termostatată de duş DN 15
351009138
3S set de duş
6085091-00
25

Sistem de dus cu 3 cai
527290575
Comutator cu 3 căi
528460575
Robinet încastrat, set finisare
528150575

KLUDI A-QA
Mai multă libertate la duş
KLUDI A-QA este mereu puţin diferit şi mereu incitant: opţiunea
ﬂexibilă între gamele de duş. Cu multitudinea sa de modele,
KLUDI A-QA garantează combinaţia perfectă de produse pentru
fiecare zonă de duş. Fanii soluţiilor individuale cu siguranţă nu
vor fi dezamăgiţi.
Nu aţi găsit încă pălăria de duş potrivită? Fie rotundă,liniară,
soft-edge, cu diametru de 200mm sau mai mare, gama extinsă
KLUDI A-QA are cu siguranţă ceea ce căutaţi. Ca şi noutate veţi
regăsi multe modele diferite de cot racord. Dacă este combinat
cu un regulator de debit duşul permite acum o şi mai mare
libertate de operare.
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KLUDI A-QA

Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6443005-00

Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6453005-00

Cap de duş DN 15
300 x 300 mm
6433005-00

250 x 250 mm*
6442505-00

200 x 200 mm*
6452005-00

250 x 250 mm*
6432505-00

200 x 200 mm*
6442005-00

200 x 200 mm*
6432005-00

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

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

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
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

cromat

*Fără imagine
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