Pure Function
All you need

Takmer pred 100 rokmi
začalo KLUDI vyrábať kúpeľňové
batérie s využitím tradičných spôsobov
remeselníckeho spracovania. Na základe
vysoko kvalitných a spoľahlivých
prípravkov nadčasového dizajnu sa
táto odbornosť stala základom KLUDI.
Z tradície ako odborníka na vodovodné
batérie bol cieľ vytvorený tak, aby spojil
najvyššiu kvalitu použitia a perfektný
dizajn jedinečným spôsobom.
Tvrdenie Water in Perfection tak získava
nezameniteľný výraz v našich produktoch,
ako aj vo všetkých službách,
ktoré poskytujeme našim zákazníkom.
Inšpiruje a riadi naše budúce aktivity.

Úvod

Pure Function
Unikátny koncept, ktorý
spája tri štýly batérií

KLUDI MehrWert
Interakcia vynikajúceho dizajnu, dokonalá
funkcia a náročná výroba poskytuje základ pre

KLUDI Pure Function predstavuje silný

najvyššiu kvalitu vo všetkých batériach KLUDI.

a elegantný dizajn, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky

Naše tvrdenie o značke Water in Perfection je

na kvalitu a stále zostáva cenovo dostupný. Táto

nepochybne vyjadrené v našich hodnotných

jedinečná kombinácia dizajnu a kvality je typickým

produktoch.

príkladom “skutočného “ KLUDI WertArbeit. Tri
línie KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid a KLUDI
Pure&Style stelesňujú koncept Pure Function s ich
špecifickým dizajnom. Tento koncept ponúka inovatívne
a sofistikované riešenia. Pure Function sa mieša
s takmer každým štýlom dekorácie interiéru - uľahčuje
plánovanie lepších kúpeľňových projektov.

Starostlivý výber všetkých použitých
materiálov a ich presná kombinácia
zaručujú dokonalú funkčnosť a udržanie
hodnoty.

Kvalitná kartuša KLUDI je srdcom
našich batérií. Je skrytá a poskytuje
jedinečný zážitok používateľa pri
každom použití.

Upozornenie na najmenšie detaily
spôsobuje, že každá KLUDI batéria
je vybavená špeciálnou a perfektnou
holistickou kombináciou tvaru a funkcie.

Každá vyhotovená batéria KLUDI
zohľadňuje praktické použitie pri
návrhu výrobku. To maximalizuje jeho
všestrannosť.

Pohľad na trh s kúpeľňami a batériami
ukazuje, že najväčšie šance na úspech
sú v projektoch verejných budov
a bytových domov. Cieľom KLUDI je
rozpoznať trhový potenciál a vyvíjať
stratégie s cieľom úspešne využiť tento
potenciál s vami.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Style

Ľudia s otvorenou mysľou,

KLUDI Pure & Solid línia

Na dizajn orientovaní ľudia,

ktorí vedú moderný životný

láka ľudí, ktorí majú nohy

ktorí uprednostňujú mäkký,

štýl a oceňujú ho v kúpeľni,

pevne na zemi a kladú

čistý a moderný štýl, pôjdu na

majú radi osviežujúci vzdušný

dôraz na spoľahlivú, pevnú

elegantný KLUDI

priestor KLUDI Pure & Easy.

kvalitu. Klasický, nadčasový

Pure & Style. Jednoduchý

Batérie sú charakterizované

dizajn KLUDI Pure & Solid

štýl montážnej línie spĺňa

expresívnym, dynamickým

vyvažuje eleganciu

náročné konštrukčné

vzhľadom. S povrchovou

s väčšinou nábytkových

štandardy - v kombinácii

úpravou v oslnivom chróme

štýlov - či už modernými

s dokonalou funkčnosťou.

alebo chladnej bielej je KLUDI

alebo konvenčnými. Pri ich

Jemné krivky a čisté čiary

Pure & Easy minimalistickým

ergonomických úvahách sa

vytvárajú v moderných

vrcholom, ktorý je dokonale

batérie ukazujú ako solídne

kúpeľniach pre moderné

v móde.

výrobky najvyššej výrobnej

rodiny slobodu dizajnu.

kvality.
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Odbornosť

KLUDI Odbornosť

Rozmanitosť pre

Kartuša je srdcom batérie

Žiarivá kvalita KLUDI chróm

viacvšestrannosť

Umenie funkcie spočíva

Perfektná funkčnosť

Úspora energie,

v detailoch

a udržanie hodnoty

zdokonalená

Rozlišuje kvalitu batérie a robí

Povrch príslušenstva musí

Každá osoba, každý priestor

ju jedinečnou. Kartuše KLUDI

vydržať veľa. Chrómovanie

Upozornenie na najmenšie

Dlhá životnosť batérie

KLUDI ponúka batérie

a každá kúpeľňa je iná. KLUDI

spĺňajú najvyššie štandardy

prináša elegantný lesk, chráni

detaily spôsobuje, že každá

preukazuje jeho vysokú kvalitu,

s výnimočnými vlastnosťami

poskytuje všestrannosť

kvality, ktoré spočívajú na

batérie a robí ich odolným

KLUDI batéria je vybavená

dôležitým základom pre túto

navrhnutými pre zachovanie

v každej oblasti kúpeľne.

desaťročiach odborných

voči korózii a iným vplyvom.

perfektnou holistickou

kvalitu je výber použitých

vody a energie.

Optimálne rozmanité

znalostí.

Chrómované povrchy sú tiež

kombináciou formy a funkcie.

materiálov a ich presná

hygienické a ľahko sa čistia.

a priestorovo úsporné riešenia

Batérie, ktoré sú hospodárne

kombinácia, či už z mosadze

spĺňajú všetky vaše potreby

pri spotrebe a zdokonaľujú ich

alebo plastov - všetky

- či už majú osobný alebo

prevádzku, robia užívateľov

materiály sú najvyššej kvality.

priestorový charakter.

šťastnými a robia kúpeľňu
miestom, ktoré môžete milovať.

KLUDI Freiraum znamená:

KLUDI HerzStück

•

•

Umývadlové príslušenstvo
Inovatívna, priestorovo

•

KLUDI WertArbeit znamená:

•

•

•

•

dokonalý tok.

v skrytých kúpeľňových
•

KLUDI DetailLiebe znamená:

Kartuše sú optimalizované
pre mimoriadne tichý,

úsporná technológia
a sprchových armatúrach.

Kartuše s dlhšou

KLUDI GlanzVoll znamená:

životnosťou.

rôznych výšok a veľkostí.
•

znamená:

•

Kartuše sú k dispozícii

•

Vynikajúca kvalita chrómu

Dokonalá harmónia

Presné obrábanie všetkých

•

S jednopákovou

zaručená spoločnosťou

formy a funkcie: ideálna

jednotlivých súčiastok,

umývadlovou batériou

KLUDI.

prevádzka batérie nie je ani

ktoré spolupracujú na

“EcoPlus” ponúka KLUDI

Dlhotrvajúci krásny

príliš jednoduchá, ani príliš

dokonalej montáži.

Pure & Easy mimoriadne

a žiarivý vzhľad.

ťažká a stáva sa zvlášť

Použitie špeciálnej

účinné riešenie na ochranu

Jednoduchá údržba,

pohodlnou optimálnou

mosadze odolnej voči

vody a energie. Myšlienka:

•

Výhodné umiestnenie

ako ľahko vymeniteľné

kvalitné chrómované

interakciou medzi dĺžkou

korózii a plastovej

studená voda tečie, keď

kartuše

náhradné diely

povrchy.

páky a kartušou.

špičkovej kvality, ktoré

je páka v strednej polohe.

Prietok vody všetkých

spĺňajú vysoké požiadavky

Páku je možné posunúť

kúpeľňových a sprchových

nariadenia o pitnej vode.

doľava na teplú vodu.

•

batérií je automaticky
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•

Inovatívna technológia

nastavený na plnenie

v aerátoroch KLUDI Eco

“vane”. Keď je potrebná

znižuje prietok vody

ručná sprcha, môže byť

v umývadle s jednou

zapnutá ručne.

pákou o 50 %.

9

KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX

Univerzálne podomietkové teleso

Skrytá schránka
KLUDI FLEXX.BOXX bez
jednotky: jedna krabica
pre všetky aplikácie

Zvuková izolácia
Elastomérový plášť
obklopuje všetky
vodné časti

Krúžkové stredové záhyby
Nastavuje na nerovný povrch
steny

Obal s originálnou pečaťou KLUDI
Ochrana proti nečistotám
a poškodeniu počas výstavby

Dokonca aj po dokončení montážnych prác môžete stále rozhodnúť

Elastomérový plášť
Flexibilné a vodotesné,
s tesnením

o novej montáži: pomocou podomietkového telesa KLUDI FLEXX.BOXX
môžete dokonca vybrať ideálnu montáž neskôr.
Toto riešenie umožňuje inštaláciu rôznych modelov montáže: ako

Integrovaná
preplachovacia
súprava
Preplachovacia
doska s výstužou
zo sklenených
vlákien

samostatnú pákovú batériu, termostat alebo praktické tlačné riešenie.
Výhody KLUDI FLEXX.BOXX v skratke:
•

Možnosť výberu skrytého ventilu po montáži KLUDI FLEXX.BOXX.

•

Možnosť výmeny klasických batérií s termostatom.

•

Maximálna akustická izolácia - krycia elastoméria znižuje prenos šumu.

•

Ideálna ochrana proti kvapkaniu a vlhkosti.

•

Môže byť tiež inštalovaný na nerovných stenách.

Externé konektory DN 20
Ideálne pre pripojenie
všetkých konvenčných
a moderných
inštalatérskych systémov

Vnútorná platforma
Vyrobená z mosadze DZR.
Dezinfekčné presné spracovanie.
Tesniaca plocha, rozšírené vstupy
pre optimálny prietok vody

Flexibilná stena
inštalácia
Inštalácia na
nerovnomernom
povrchu možná

Univerzálne prílohy
Pre skryté a vonkajšie inštalácie
alebo montáž na prednej stene

Inteligentný systém
tesnenia
Ochrana pred
kondenzáciou
a striekajúcej vode

Jedna jednotka
Elastomérový plášť
a voda tvoria jeden
celok

Výrobok je kompatibilný
s nasledujúcou sériou:
KLUDI AMBA, KLUDI E2,
KLUDI BALANCE, KLUDI
Q-BEO, KLUDI AMEO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI
BOZZ, KLUDI ZENTA,
KLUDI PUSH, KLUDI
PROVITA, KLUDI
Pure & Easy,
KLUDI Pure & Solid,
KLUDI Pure & Style
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Praktická montážna trubka
zosiľňuje elastomerový plášť
počas výstavby možnosť použitia
vodováhy

Zvuková izolácia
Hluk prúdenia
vody sa neprejavuje
cez stenu

Inštalačná hĺbka
Šípky označené na
elastomerovom plášti
ukazujú optimálnu
inštalačnú hĺbku
80 až 110 mm

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Jednoduchá vzdušnosť
KLUDI Pure & Easy predstavuje
redukovaný dizajn, ktorý sa dá bez
problémov integrovať do moderného
kúpeľňového štýlu. Táto všestrannosť je
tým, čo robí batére tak obľúbené.
Výrazná vlastnosť KLUDI Pure & Easy:
Dynamický uhol montáže dáva dizajnu
svieži a ľahký charakter.

Kludi Pure&Easy

KLUDI Pure & Easy je jednoduchý
aj pre dizajn kúpeľne, s optimálnymi
variantmi, ktoré sa dajú využiť v v rôznych
situáciách. K dispozícii je tiež v módnej
bielej, montážna séria je dokonalým
spoločníkom pre projekty, ktoré majú
zachovať módny charakter.

Príjemná vzdušnosť. Dynamický uhol montáže dáva
dizajnu svieži a ľahký charakter.

Čistá biela symbolizuje elegantnú ľahkosť. Biela
batéria je v svetlých kúpeľniach mimoriadne
elegantná.
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KLUDI Pure&Easy

Účinnosť pri

Skúsenosti so sprchou

Deti to jednoducho

kartušiach EcoPlus

s KLUDI FreiRaum

milujú

Vysoko účinná

Minimálna priestorová

Jasné červené

Šikmý dizajn

umývadlová batéria

náročnosť skrytých

a modré značky

v kombinácii

s technológiou

a povrchovo

pomáhajú deťom

s povrchom KLUDI

EcoPlus šetrí vodu

namontovaných

naučiť sa správne

GlanzVoll robí Pure

a energiu znížením

batérií znamená väčší

používať vodu.

& Easy tak ľahko

spotreby teplej vody.

priestor aj v malých

ošetrovateľnú a dáva

sprchách a vaniach.

jej skvelý vzhľad.

Oslnivý výkon

Otvorení ľudia, ktorí vedú moderný životný štýl
a ocenia ho v prostredí kúpeľne,
sú priťahovaní k módnemu a výraznému
KLUDI Pure & Easy.

Pôsobivá kvalita. Rad batérií každodenne prináša užívateľom nové možnosti. Je to prvotriedna kvalita, ktorá je jasná
a zrejmá každý deň. Je skvelé mať niečo, na čo sa môžete spoľahnúť.

16

17

Kludi Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Čistá sviežosť, ktorá prináša radosť

Prehľad
UMÝVADLO

KLUDI Pure&Easy
VAŇA

372850565
jednopáková umývadlová
batéria DN15
60 mm
s plastovou odpadovou
súpravou

372820565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
s plastovou odpadovou
súpravou

373850565*
s kovovou odpadovou
súpravou

373820565*
s kovovou odpadovou
súpravou

370280565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
bez odpadovej súpravy

372890565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
studená voda v strednej
polohe páky
EcoPlus
s kovovou odpadovou
súpravou

376810565
vaňová a sprchová
jednopáková batéria
DN 15

376500565
podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria vrchný diel
s ovládacou jednotkou

374190565
podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria vrchný diel
s ovládacou jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

38636
podomietkové teleso
DN 15

376550565
podomietková sprchová
jednopáková batéria DN 15
vrchný diel
s ovládacou jednotkou

374200565
podomietková sprchová
jednopáková batéria DN 15
vrchný diel
s ovládacou jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

38828
podomietkové teleso
DN 15

372760565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
pre beztlakové prietokové
ohrievače vody s kovovou
odpadovou súpravou

371900565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
s plastovou odpadovou
súpravou

372860565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
prietok vody: 2l/min
s plastovou odpadovou
súpravou

372920565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
bez odpadovej súpravy

372900565*
s kovovou odpadovou
súpravou

372750565*
bez odpadovej súpravy

Bidet

372840565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
univerzálna páka 120 mm

370230565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
s kovovou odpadovou
súpravou

372870565*
klinická páka 180 mm

370240565*
bez odpadovej súpravy

*Bez obrázku

Povrch: 05 chróm

378410565
sprchová jednopáková
batéria DN 15
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375330565
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
s plastovou odpadovou
súpravou

FLEXX.BOXX

PODOMIETKOVÉ TELESÁ

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20

38636
podomietkové teleso
DN 15

38828
podomietkové teleso
DN 15
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Kludi Pure&Easy

SPRCHA

Prehľad

KLUDI Pure&Easy
Biela osviežuje zmysly
Perfektná farba bielej farby dodáva pocitu čistoty
a sviežosti novú úroveň intenzity, jemné chrómové
odtiene pridávajú lesk na biele povrchy, jemný
farebný minimalizmus zdôrazňuje ľahkosť tvaru.

373829165
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
s kovovou odpadovou
súpravou

370289165
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
70 mm
bez odpadovej súpravy

372909165
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
s kovovou odpadovou
súpravou

Bidet

VAŇA

SPRCHA

375339165
jednopáková bidetová batéria
s kovovou odpadovou
súpravou

376819165
jednopáková vaňová
a sprchová batéria

378419165
jednopáková sprchová batéria

Kludi Pure&Easy

UMÝVADLO

372929165
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
bez odpadovej súpravy

Perfekcionizmus podrobne. Menšia inovácia je možnosť nechať stojatú vodu vytekať
len s jediným pákovým pohybom.
Povrch: 91 biela/chróm
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Výrazná ergonómia
Klasický, nadčasový dizajn značky
KLUDI Pure & Solid má výrazný charakter
Z ergonomického hľadiska sa batérie ukazujú
ako pevné výrobky najvyššej výrobnej kvality.
Klasický, nadčasový dizajn vyvažuje
eleganciu s väčšinou nábytkových štýlov - či
už modernými alebo konvenčnými.
Vysoká kvalita Pure & Solid sa vníma

Kludi Pure&Solid

špeciálnym spôsobom a prináša funkčnú
spoľahlivosť, ktorú očakávajú zákazníci.
Preto nie je žiadnym prekvapením, že je
zadobre so všetkými tvarmi a nastaveniami
kúpeľne - či už okrúhlymi alebo hranatými.
To zjednodušuje plánovanie kúpeľne.
KLUDI Pure & Solid je jedinečná kvalitná
batéria - vždy tou správnou voľbou.
Silná osobnosť. KLUDI Pure & Solid je možné kombinovať
s uhlovými a okrúhlymi tvarmi v kúpeľňovom prostredí.

Ekonomická a ľahko sa udržiava. Nenápadne integrovaný
prevzdušňovač je spoľahlivo odolný proti vodnému
kameňu a šetrí vodu.

24

25

KLUDI Pure&Solid

Robustný charakter -

Ergonomicky

Viac slobody - viac

KLUDI HerzStück

Pevné spracovanie

sofistikované

individuality

je rozdiel

Vysokokvalitné

Konštrukcia a

KLUDI FreiRaum

Kvalitná kartuša KLUDI

materiály batérií a ich

ergonómia KLUDI

vytvára priestor

sľubuje nepretržite tichý

pevné spracovanie

Pure & Solid idú ruka

v kúpeľniach: batéria je

a rovnomerný tok vody.

dávajú užívateľom

v ruke. Perfektne

šikmo smerom k strane

Ďalšia výhoda: Dokonca

skvelý pocit a potvrdili,

navrhnutá páka zaisťuje

vane a uľahčuje

sa dá nahradiť.

že urobili správne

jednoduchú a pohodlnú

doplnenie kúpeľa teplou

rozhodnutie.

prevádzku

vodou.

KLUDI Pure & Solid priťahuje
ľudí, ktorí majú nohy pevne
na zemi a ocenia spoľahlivú,
solídnu kvalitu.

Dokonalá kvalita spracovania. Výroba, ktorá sa špecializuje na batérie a bohatú tradíciu,
znamená najvyššiu kvalitu v spracovaní.
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Kludi Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Solídna kvalita pre plánovanie ďalšej kúpeľne

Prehľad
SPRCHA

343850575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
60 mm
s kovovou odpadovou súpravou

343820575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
75 mm
s kovovou odpadovou súpravou

342760575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
75 mm
pre beztlakový prietokový
ohrievač vody s kovovou
odpadovou súpravou

340280575*
bez odpadovej súpravy

340250575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

342900575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

348410575
jednopáková sprchová
batéria DN 15

342920575*
bez odpadovej súpravy

Bidet

VAŇA

PODOMIETKOVÉ TELESÁ

343940575
umývadlová batéria
trojotvorová montáž DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

342160575
jednopáková bidetová
batéria DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

346810575
jednopáková vaňová
a sprchová batéria DN 15

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

346500575
podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria
vrchný diel s ovládacou
jednotkou

344190575
podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria
vrchný diel s ovládacou
jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20

38636
podomietkové teleso DN 15

346550575
podomietková sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou
jednotkou

344200575
podomietková sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou
jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

38828
podomietkové teleso
DN15

38636
podomietkové teleso
DN 15

38828
podomietkové teleso
DN 15

340240575*
bez odpadovej súpravy

344230575
vaňová a sprchová batéria
štvorotvorová montáž
na okraj vane DN 15
výtok 220 mm

*Bez obrázku

Povrch: 05 chróm
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Šumivá energia. Tri možnosti
nastavenia prúdu vody rukou
sprcha poskytuje osobný
komfort sprchovania.
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Kludi Pure&Solid

UMÝVADLO

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Moderná elegancia
KLUDI Pure & Style kombinuje prvotriedny dizajn
s vynikajúcimi funkčnými vlastnosťami.
Elegantné batérie sa dobre spájajú s modernými
štýlmi interiéru a je vynikajúcim dôkazom toho, že štýl
nezávisí od rozpočtu.
Napríklad moderné rodiny, ktoré majú vysoký
štandard pre vybavenie kúpeľne, kvalitu a dizajn oceňujú.
KLUDI Pure & Style je štýlová séria, ktorá je

Kludi Pure&Style

nevyhnutná pre plánovanie moderných kúpeľní.

V harmónii. Mäkké krivky a harmonický vzhľad
robia to potešenie vidieť a používať.

Dokonalá forma. Módna krása, ktorá
každodenne dáva novú radosť.

32

Eco má štýl. Jednoduchá páková umývadlová batéria má prevzdušňovač chrániaci vodu,
ktorý znižuje tok vody o polovicu.

33

KLUDI Pure&Style

Priame,

KLUDI DetailLiebe

V súlade so všetkými

jemné štýly

KLUDI FreiRaum

formami:

Svojimi líniami a jemnými

Perfektná batéria

KLUDI Pure & Style

Veľká rozmanitosť, ktorá

krivkami poskytuje dizajn

je naplánovaná do

harmonizuje s kruhovými

berie do úvahy všetky

SoftEdge kreatívnu

najmenších detailov:

a uhlovými tvarmi

štýly kúpeľne: KLUDI

slobodu v modernom

prevzdušňovač je odolný

v kúpeľni. To zjednodušuje

ponúka tú správnu

prostredí kúpeľne.

voči vodným kameňom,

plánovanie kúpeľňového

batériu pre každú

úsporný pri spotrebe a

projektu.

situáciu.

diskrétne integrovaný.
Tiež sa ľahko čistí.

Na dizajn orientovaní ľudia, ktorí
uprednostňujú mäkký, čistý
a moderný štýl, ocenia priamočiary
dizajnový slovník KLUDI Pure & Style.

Kvalita skúseností. Zažite mäkkú čistotu vzrušujúcim spôsobom v sprche.
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Kludi Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Mäkký minimalizmus pre dizajn ďalšej kúpeľne

Prehľad
PODOMIETKOVÉ TELESÁ

403850575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
60 mm
s kovovou odpadovou súpravou

403930575
umývadlová batéria
trojotvorová montáž DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

403820575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
75 mm
s kovovou odpadovou súpravou

402900575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

400280575*
bez odpadovej súpravy

402920575*
bez odpadovej súpravy

Bidet

vaňa

402160575
jednopáková bidetová
batéria DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

406810575
jednopáková vaňová
a sprchová batéria
DN 15

400250575
jednopáková umývadlová
batéria DN 15
s kovovou odpadovou súpravou

404200575
podomietková vaňová
a sprchová jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou

400240575*
bez odpadovej súpravy

38828
podomietkové teleso
DN 15

38636
podomietkové teleso
DN 15

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

404250575
vaňová a sprchová batéria
DN 15
štvorotvorová montáž
na okraj vane
výtok 220 mm

sprcha

406500575
podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou

404190575
podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

38636
podomietkové teleso
DN 15

*Bez obrázku

Povrch: 05 chróm

408410575
jednopáková sprchová
batéria DN 15

406550575
podomietková sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso
DN 20

36

38828
podomietkové teleso
DN 15

Kludi Pure&Style

UMÝVADLO
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Ikony a funkčné označenia

Naše jedinečné a praktické riešenie uspokojí
vaše individuálne potreby. Naše batérie sú
vytvorené s vami!

Eco
šetrí aspoň 40% vody.

Nízkotlaková batéria vhodná
pre ohrievače vody pod tlakom.

EcoPlus
stredná poloha rukoväte umožňuje prúdenie
studenej vody. Horúca voda sa zapne posunutím
páčky doľava.
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Kludi Pure&Style

S-pointer
prietoku vody je možné nastaviť tak, aby
sa zmestil do rôznych batérií.

99202641803/V0/02/18

Kludi Myjava, s.r.o.
Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika
T: +421 918 399 840
E: info@kludi.sk
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Podliehajú technickým
zmenám. Opätovné
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kludi.com
40

