KLUDI ZENTA SL

nová estetika

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

Vzhľad KLUDI ZENTA SL
pramení z jej podoby

Detail
Liebe

DÔRAZ NA DETAIL

Dokonalá súhra kruhu a
obdĺžnika. Mäkké kontúry
spájajú valcové a kubické
tvary a zabezpečujú hladký
priechod

PRESNOST

Minimálny polomer okrajov pre
maximálnu prehľadnosť
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Pojem

SRDCE

Kvalitná kartuša KLUDI
pre dlhú životnosť a
mimoriadne tichý tok

DELIKÁTNY TREND

Herz
Stück

Štíhly, elegantný dizajn a čisté tvary.
Pre umývadlá s odpadovou súpravou a
bez nej

Glanz
Voll

LESK

Precízna povrchová
úprava a starostlivé
leštenie pre trvalý
lesk

Frei
Raum

SLOBODA

Umývadlové batérie
pre každú kúpeľňu

VYSOKOKVALITNÁ PRÁCA

Wert
Arbeit Kovové rozety
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KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
Nová estetika
Keď sa kruhy a obdĺžniky zlúčia, výsledok
nesie názov KLUDI ZENTA SL. Jemné stretnutie
základných geometrických tvarov vytvára nový
estetický pohľad na umývadlá, vane a sprchy.
Formálne sofistikované až do posledného detailu,
ZENTA SL predstavuje archetypálny dizajn batérií
s plynulými prechodmi medzi telom, výtokom a
pákou.
Elegantné krivky kontrastujú s presnými líniami
a zdôrazňujú ich geometrickú čistotu - majstrovské
dielo kvalitnej priemyslovej výroby. Presnosť a
remeselnícka práca sú predpokladmi pre harmonizáciu mäkkých obrysov a presných hrán s vysoko
lesklými povrchmi. Ručne brúsené, tvarované kontúry hladkého chrómu prinášajú každodennú radosť.
Elegantný a minimalistický štýl batérií je
inšpirovaný jemným dizajnom a novým trendom v
dizajne kúpeľne. Vďaka elegantnému purizmu, ktorý
sa odráža predovšetkým v plochej siluete výtoku,
sa KLUDI ZENTA SL perfektne hodí do každého
nadčasového mestského životného štýlu.

Archetypálny. Konzistentné, neprerušované línie
sprevádzané mäkkými prechodmi a zdokonalené
kontúry sú vyjadrením majstrovskej výrobnej
kvality.

Séria ZENTA SL je súčasťou rady KLUDI
Smart Luxury, ktorá predstavuje vynikajúci dizajn a
špičkové inovácie. Prvotriedne kúpeľňové batérie sú
vyjadrené v jedinečných inšpirujúcich štýloch.

Trendy. Elegantná silueta batérie vyhovuje
kúpeľňovej keramike a nábytku s jemným charakterom.
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Žiarivý. Štíhly dizajn bez funkčných kompromisov. Najväčšia presnosť tam, kde hrany splývajú s povrchom. Toto umožňuje vynikajúce spracovanie KLUDI.
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KLUDI ZENTA SL

KLUDI ZENTA SL
Spolunažívanie v jej najkrajšej forme

Sloboda

Jemný prúd

Trvalý

Dokonalé všestranné

Vsadená kartuša štýlových

Na vysoko kvalitných

Vo variante EcoPlus s

Riešenia pre každú kúpeľňu

sprchových batérií posky-

perlátoroch sa neusádza

výtokovou výškou 75 mm

a veľkosť priestoru: Batéria

tuje väčšiu slobodu pohybu

vodný kameň a preto

batéria šetrí energiu

s bočným ovládaním je z

pri sprchovaní.

uľahčujú starostlivosť a

prostredníctvom zníženej

jedného kusu a je možné ju

zabezpečujú vždy plynulý

spotreby horúcej vody.

otáčať.

prúd vody.

Minimalizmus. Jednoduchý vzhľad s dôrazom na podstatu.
Či guľaté, hranaté alebo jemné tvary - KLUDI ZENTA SL
dopĺňa čistý, minimalistický vzhľad moderného životného
prostredia. Jemná kúpelňová keramika kombinovaná s
decentným nábytkom a príslušenstvom dopĺňa puristický
štýl nábytku.
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Prehľad

UMÝVADLO

482600565
jednopáková umývadlová batéria
75 DN 15
výška výtoku spodný okraj = 75 mm
s odpadovou súpravou

482770565
jednopáková umývadlová batéria
75 DN 15
výška výtoku spodný okraj = 75 mm
pre beztlakový prietokový ohrievač

482660565
jednopáková umývadlová batéria
75 DN 15
výška výtoku spodný okraj = 75 mm
PUSH-OPEN vypúšťací ventil

482630565
jednopáková umývadlová batéria
75 DN 15
výška výtoku spodný okraj = 75 mm
EcoPlus poloha páky v strede studená voda
s odpadovou súpravou

482980565
jednopáková umývadlová batéria
100 DN 15
výška výtoku spodný okraj =
100 mm
PUSH-OPEN vypúšťací ventil

480270565
jednopáková umývadlová batéria
DN 15
výška výtoku spodný okraj =
220 mm
s odpadovou súpravou

480280565
jednopáková umývadlová batéria
DN 15
výška výtoku spodný okraj =
220 mm

482620565*
bez odpadovej súpravy

482900565
jednopáková umývadlová batéria
100 DN 15
výška výtoku spodný okraj =
100 mm
s odpadovou súpravou
482920565*
bez odpadovej súpravy

VAŇA

482560565
jednopáková umývadlová batéria
DN 15
výška výtoku spodný okraj =
240 mm
bez odpadovej súpravy

Eco

486700565
jednopáková vaňová a sprchová
batéria DN 15
s automatickým prepínačom:
sprcha/vaňa

482470565
podomietková umývadlová
dvojotvorová batéria
vyloženie 180 mm

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20

38242*
sada pre hrubé zabudovanie DN 15

pre beztlakový prietokový ohrievač

486500565
podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou

EcoPlus

*Nezobrazené
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Povrch: 05 chróm

KLUDI ZENTA SL

SPRCHA

486570565
podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu
vody

4860005
vaňový výtok DN 15
nástenná montáž
vyloženie 170 mm

488700565
sprchová jednopáková batéria
DN 15

486550565
podomietková sprchová
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20

Pozor na detail. Kruhy a obdĺžniky sú dominantnými štylistickými prvkami
a vytvárajú elegantný celkový dojem. To je výsledok pozornosti na detail,
ktorá charakterizuje každý výrobný krok v spoločnosti KLUDI.

Pôvab. Cylindrické rozety a kubické prvky v kombinácii so štýlom. Kovová
sprchová batéria zvýrazňuje svoju prvotriednu kvalitu.
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Sloboda. Kartuša, srdce batérie, je u vaňových a sprchových batérií
umiestnená v zadnej časti. Tak vzniká viac miesta aj v malých priestoroch.
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