Značka

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.

Objavte rozmanitosť našich
čerstvo vytlačených
Kuchynských brožúr.
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O SPOLOČNOSTI

K

I

značka roku

Nezávislá medzinárodná skupina odborníkov ohodnotila
značku KLUDI cenou za vynikajúce výsledky v oblastiach
kvality, funkčnosti, ergonómie, dizajnu a ekológie. Plus X
Award „najinovatívnejšia značka“ potvrdila povesť značky
KLUDI pre jej silnú pozíciu na medzinárodnom trhu.

Mnohé z našich výrobkov boli ocenené
v medzinárodných súťažiach dizajnu a dostali
vždy výborné odporúčania od medzinárodnej
skupiny odborníkov vzhľadom na ich vysokú
funkčnosť.

A
Mnoho našich batérií bolo
ocenených medzinárodnou
cenou Plus X Award, ktorá
zaručuje, že batérie sú
vyrobené z kvalitných
komponentov a dizajn
vychádza z dôkladnej
analýzy potrieb užívateľov.
To nás zaväzuje k výrobe
vynikajúcich výrobkov
KLUDI, ktoré sú súčasťou
domova miliónov ľudí po
celom svete.

I

I

A

Získali sme ocenenie Best
Design Brand 2016/2017,
a to vďaka tvrdej práci
našich špecializovaných
pracovníkov. Naše
zameranie na inovácie sa
vyplatilo: v uplynulom roku
sme získali veľa ocenení
v kategórii najlepšia kvalita
a dizajn.

KLUDI predstavuje najnovšie trendy
v kúpeľňovom dizajne
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KLUDI FLEXX.BOXX
Univerzálne podomietkové teleso
Ešte stále nie ste rozhodnutí, ktorú batériu si vyberiete do Vašej kúpeľne, hoci je už
takmer hotová? Žiaden problém! Jednoducho namontujete podomietkové teleso
KLUDI FLEXX BOXX a výber typu batérie si nechajte na neskôr. Toto riešenie Vám
umožňuje výber všetkých typov batérií, vrátane modelov s termostatom a vstavaným
ovládacím ventilom.

Nový prvok určený na
preplachovanie. Systém KLUDI
FLEXX.BOXX podomietkové teleso
uľahčuje montáž.

V

KLUDI FLEXX.BOXX
Je kompatibilný s väčšinou batérií
KLUDI.

•
•
•
•
•

K

I

O

umožní Vám vybrať si typ a sériu vrchného dielu batérie kedykoľvek po montáži
KLUDI FLEXX.BOXX podomietkového telesa
v budúcnosti umožňuje výmenu štandardnej batérie za termostatickú batériu
elastomerový plášť poskytuje maximálnu akustickú
izoláciu, čo výrazne znižuje hluk spôsobený tečúcou vodou
poskytuje vysokú úroveň ochrany pred zrážaním (kondenzáciou)vody a vlhkosťou
možné inštalovať aj na nepravidelných alebo nerovných stenách

Produkt je kompatibilný s nasledovnými sériami:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA
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FUNKCIE

KLUDI PUSH
Stačí kliknúť
Kompaktný tvar v kombinácii s intuitívnym dizajnom sú najväčšími devízami KLUDI
PUSH batérií. Vyberte si model s jedným alebo dvomi tlačidlami. S jedným tlačidlom použitá môže byť len jedna sprcha. S dvomi tlačidlami -môže byť použitá ručná alebo
hlavová sprcha. Tento spôsob funguje veľmi dobre u KLUDI A-QA nástennej batérie,
ktorá Vám umožní nastaviť perfektný prietok vody.

Batérie KLUDI PUSH vynikajú
dizajnom a ergonómiou, za ktoré
získali nemecký titul Design Award
2016.

V

KLUDI A-QA je skvelé
riešenie, ktoré umožňuje zvoliť si
ideálne množstvo vody.

•
•
•
•
•

K

I

umožňuje používať dva vodné zdroje súčasne
zaisťuje bezpečnosť - mať horúcu vodu pod kontrolou
jednoduché použitie
ideálne pre malé kúpeľne
kompatibilné s KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
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Elektronická KLUDI batéria - spustí prúd
vody pohybom jedného prsta
Technológie na najvyššej úrovni: batéria, ktorá sníma pohyb ruky a automaticky
spustí prúd vody. Elektronický senzor reaguje na pohyb v rozsahu (1 až 5 cm), potom
automaticky spustí prúd vody a po ukončení prác ho automaticky vypne.

V
•
•
•

Regulácia teploty vody umožňuje
nastaviť požadovanú teplotu vody.

bezdotykové spustenie prúdu vody
optimalizácia teploty a množstva použitej vody
batéria nepotrebuje časté čistenie

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA
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FUNKCIE

S-pointer perlátor
Správna voľba!

Kúpeľňové armatúry
Vždy na správnej úrovni

Bez ohľadu na tvar a veľkosť Vášho umývadla
môžete ľahko nastaviť prietok vody, a tým zabránite
rozstrekovaniu vody. Nový s-pointer eco perlátor
umožňuje upraviť uhol prúdu vody a nastaviť prietok
vody na 6l/min aj pri vyššom vodnom tlaku.

Teraz si môžete vybrať svoje vysnívané umývadlo
a potom vyberiete správnu batériu. Naše batérie sa
dodávajú v rôznych výškach, čo Vám dáva slobodu
navrhnúť si a používať Vašu kúpeľňu spôsobom akým
chcete.

V

V

•
•
•
•

umožňuje nastaviť prietok vody dotykom jedného
prsta
prietok je obmedzený na 6l/min aj pri vyššom
tlaku vody
jemný prevzdušnený prúd
vysoko odolný voči usadzovaniu vodného kameňa

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE,
KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA

•
•
•

ergonomický dizajn batérie umožňuje pohodlné
použitie
výšku batérie možno ľahko upraviť podľa veľkosti
umývadla
ponúka nové možnosti usporiadania vo Vašej
kúpeľni

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA
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EcoPlus funkcia
Rozpočet pod kontrolou

KLUDI HotStop:
Teplota pod kontrolou

Pôvodne navrhnutá funkcia pre verejné budovy
EcoPlus (k dispozícii u KLUDI Zenta a KLUDI LOGO
NEO batérií) sa rýchlo stala populárnou voľbou pre
investorov. Štandardné nastavenie rukoväte umožňuje
tok studenej vody. Ak budete potrebovať vyššiu teplotu
vody, jednoducho pootočíte rukoväť doľava.

Máte deti? Používajú Vašu kúpeľňu starší rodinní
príslušníci? Alebo je možné, že ste vždy chceli mať
nastavenú konštantnú teplotu vody pri sprchovaní?
Vyberte si batériu s funkciou HotStop, ktorá redukuje
teplotné výkyvy vo vodovodnej sieti a eliminuje riziko
obarenia.

V

V

•
•
•
•

horúcu vodu spustíte pohybom páky doľava
zabezpečuje úsporu vody a energie
so schopnosťou zníženia prevádzkových nákladov
umožňuje regulovať ľahko a rýchlo teplotu vody

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI ZENTA
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•
•
•

uzatvára prietok teplej vody vyššej ako 38° C
umožňuje zvýšiť teplotu vody nad 38° C pomocou
regulačného tlačidla teploty
zaisťuje pohodlie a bezpečnosť

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI FIZZ,
KLUDI MEDI CARE, KLUDI LOGO, KLUDI MEDI MIX,
KLUDI PROVITA

FUNKCIE

Hlavová sprcha
Každodenný komfort
Ranná sprcha uvoľňuje endorfíny, dodáva energiu, stimuluje a okysličuje - funguje
lepšie ako šálka espressa. Preto majú sprchové systémy a predovšetkým samotné
sprchové batérie dôležitú úlohu v našich domovoch. Sú našimi tichými spojencami
v boji za rodinnú pohodu.

Dual Shower Systém s možnosťou
nastavenia polohy sprchy
vertikálne (30 cm) a horizontálne,
aby vyhovovali Vašim osobným
preferenciám a možnostiam
sprchového priestoru

V
•
•
•

vodný prietok priamo nadol zaisťuje príjemné a relaxačné sprchovanie
rozptýlený prúd vody je jemný a upokojujúci
Dual Shower Systém má plynule nastaviteľnú výšku hlavy až o 30 cm a
možnosť otáčania hlavy, čo umožňuje optimálne využitie sprchového priestoru

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO
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Perfektná ručná sprcha s
tromi nastaveniami prúdu
Výhody, ktoré majú sprchy sú zrejmé: nižšia spotreba vody, možnosť rýchleho
sprchovania a úspora miesta. Sprchový kút je tiež zdrojom potešenia a osvieženia.
Ručné sprchy nám umožňujú výber z troch nastavení prúdu, a to výber z dažďového,
mäkkého a masážneho prúdu.

Široký a prevzdušnený prúd vody
Vám pomôže zbaviť sa stresu
a napätia z celého dňa.
Silný prúd vhodný na masáž
znižuje únavu a uvoľňuje svalstvo.

V
•
•
•
•

Môžete upraviť prúd pomocou ergonomického tlačidla alebo otočením krytu
ručnej sprchy
Mäkké a hladké prúdy sú relaxačné a upokojujúce
Dažďový a objemový prúd poskytuje kompletný a pohodlný zážitok zo
sprchovania
Relaxačný prúd poskytuje intenzívne a povzbudzujúce masírovanie špecifických
bodov na tele

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO
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Široký prúd vody, ktorý osvieži
a dodá energiu.

FUNKCIE

Systém na vypustenie vody
z ručnej sprchy

Sprchová hadica s mechanizmom proti pretočeniu zaisťuje bezpečnosť a pohodlie

Aby bola zaistená čo najvyššia úroveň hygieny
a pohodlia, KLUDI vytvorilo ochranu proti kvapkaniu vody
z ručnej sprchy - technologické riešenie, ktoré zaisťuje,
že po použití sprchy je všetka voda vypustená z ručnej
sprchy.

Ak používate elastickú KLUDI sprchovú hadicu
s mechanizmom proti pretočeniu, nemusíte pretáčať
ručnú sprchu predtým, ako začnete so sprchovaním.
Elastický plášť hadice tiež zaisťuje, že povrch vane
alebo sprchového kútu nebude poškriabaný alebo inak
poškodený.

V

V

•
•
•

zvyšuje komfort sprchovania
zlepšuje hygienu
pomáha udržiavať čistotu v kúpeľni

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

•
•

po sprchovaní sa hadica vráti do svojej pôvodnej
polohy
poskytuje ochranu pred poškriabaním povrchu
vane alebo sprchového kútu

Táto funkcia je použitá u nasledujúcich sérií:
KLUDI SUPARAFLEX
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umývadlová batéria
vaňová a sprchová batéria
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KLUDI ADLON

K
I A ON
Nadčasový dizajn
Špeciálna séria produktov
ideálna pre milovníkov
starých fotografií,
vkusného vinyl a retro
štýlu. KLUDI Adlon batérie
dokonale zachytávajú
ducha minulej éry, ktorý
Vás prenesie späť do doby,
kedy bol v móde veľkolepý

dizajn. Je to unikátny
spôsob vybavenia
interiérov. Batérie KLUDI
ADLON doplnia každý
interiér, v ktorom sa
stretávajú moderné
techológie s klasickým
dizajnom.

Retro štýl dobre ladí s estetikou.
Efekt: vkusný, nekonvenčný
a elegantný interiér.

Nápadný tvar výtoku tento model
len zdokonaľuje.

Krása KLUDI Adlon batérií
spočíva v tvare krížovej rukoväte
a porcelánovej intarzie.

Povrch: 05 chróm, 45 pozlátené 23-karátovým zlatom
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umývadlová batéria
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KLUDI ADLON

Umenie
a vášeň
Batéria pozlátená 23-karátovým zlatom zaujme každého,
ktorý oceňuje kvalitu a technickú presnosť. Zlatá batéria
je ideálnym detailom do kúpeľne navrhnutej v klasickom
retro štýle s kontrastnou farebnou paletou - ako
kombinácia čiernej a bielej.

Noblesa pre najnáročnejších,
ktorá nájde svoje uplatnenie
v secesných vilkách, ako aj v
moderných novostavbách.

vyťahovací výtok

vyťahovací výtok

BIDET

vyťahovací výtok

vyťahovací výtok

vyťahovací výtok

*Nezobrazené

.. = Povrch: 05 chróm, 45 pozlátené 23-karátovým zlatom
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Ženský
pôvab
Vaňa na mierne zakrivených nožičkách, kvety, jemné
príslušenstvo v tlmených farbách - KLUDI ADLON
séria v chróme predstavuje dizajn krásnej kúpeľne
navrhnutý v zmysle ženského pôvabu.

vaňová a sprchová batéria

pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
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KLUDI ADLON

SPRCHA

stojančeková montáž

L = 600 mm
s uzavieracím ventilom

s uzavieracím ventilom

s uzavieracím ventilom

L = 415 mm

200 mm

*Nezobrazené

.. = Povrch: 05 chróm, 45 pozlátené 23-karátovým zlatom
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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53 298 05 75
umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI AMBA

K
IA A
Perfektný tvar
Krása a jemnosť
skvelého umenia, jemný
a pôvodný tvar nie sú
zďaleka všetkým, čo nám
batérie môžu ponúknuť.
KLUDI AMBA batérie
kombinujú perfektný tvar
a funkčnosť s jemnými
líniami a rukoväťou, ktoré

sú súčasťou intuitívneho
ovládania. Jednoliata
forma batérií spojená
s kamenným povrchom
umývadla v tvare misky
evokujú harmonickú krásu
kúpeľov na ďalekom
východe.

Unikátny dizajn série KLUDI AMBA
bol uznaný odborníkmi. Séria
získala množstvo medzinárodných
ocenení za svoj výnimočný dizajn,
vysokú kvalitu a použiteľnosť.

Diskrétne rukoväte sú integrované
do jednoliateho tvaru.

Malé tlačidlo dokonale dopĺňa tvar
batérie.

Povrch: 05 chróm

23

Úplná
sloboda
Voľne stojaca alebo nástenná batéria? Navrhnite si
kúpeľňu tak, aby ste dosiahli maximálne pohodlie bez
obmedzenia Vašich požiadaviek. Bez ohľadu na to, ako
sú namontované, tieto batérie vyzerajú fenomenálne.

umývadlová jednopáková
batéria

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

výška spodnej hrany výtoku
213 mm

výška spodnej hrany výtoku
273 mm

bez odpadovej súpravy

vyloženie výtoku 186 mm
výška spodnej hrany výtoku
213 mm
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vyloženie výtoku 226 mm

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

KLUDI AMBA

Harmonický
tvar
Sofistikovaný tvar vo Vašej kúpeľni. Hladké línie v kombinácii s prepínačom sprcha/
vaňa zakomponovaným do tela batérie vytvárajú dokonale harmonický tvar. Vyberte si
spôsob montáže, ktorý je najvhodnejší pre Vašu kúpeľňu - nástennú alebo trojotvorovú
batériu.

vaňová a sprchová
jednopáková batéria
ručná sprcha

pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 223 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

pre montáž na stienku pri vani
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vaňová a sprchová batéria

Súkromné
SPA
Ak chcete Vašu kúpeľňu
zmeniť na luxusné kúpele
plné horúcej pary a sladkej
vône, budete potrebovať
veľkú, voľne stojacu vaňu
a značkovú batériu. Voľne
stojaca batéria pridá na
elegancii.

stojančeková montáž pre voľne
stojace vane
K
I
O
podomietkové teleso
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KLUDI AMBA

vyloženie 175 mm
K
I
O
podomietkové teleso

poistka proti spätnému nasatiu
vody
K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

SPRCHA

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

vrchný diel

vrchný diel

vrchný diel

K
I
O
podomietkové teleso

podomietkové teleso

podomietkové teleso

podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
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termostatická podomietková
batéria
sprchové rameno

Byť fit je
životným
štýlom
Rýchla sprcha po
intenzívnom cvičení môže
byť rovnako relaxačná
a regeneračná ako
profesionálna masáž.
Vyberte si batériu, ktorá
Vám pomôže plne sa
uvoľniť a zregenerovať sa.

Dve sprchové hlavice Vám
umožnia použitie dvoch vodných
prúdov súčasne.

Inštalácia sprchovej hlavy do steny
zaisťuje perfektný minimalistický
vzhľad.

28

hlavová sprcha
podomietkový ventil
dvojcestné prestavenie
vaňová súprava 1S
pripojovacie kolienko pre sprchu
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Perfektný
výber
Vaša kúpeľňa by mala vždy vzbudzovať úžas. Pri
navrhovaní Vašej kúpeľne nezabúdajte na doplnkové
príslušenstvo, ako sú mydelnička, dávkovač mydla či
vešiačiky na uteráky. Tieto zdanlivo triviálne detaily
dodávajú interiéru svoj jedinečný charakter.

DOPLNKY

nádoba z porcelánu

30

pohár z porcelánu

miska z porcelánu

dvoj ramenný

KLUDI AMBA

Detaily
tvoria interiér
Nájdite perfektné príslušenstvo vhodné do WC zóny.
Správne detaily - napríklad držiak papiera alebo toaletná
súprava – dotvárajú atmosféru elegantnej kúpeľne ako
celku.

L = 650 mm

nádoba z porcelánu

L = 850 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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49 023 05 75
umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI E2

K
I
Priama línia
Spojenie starovekej
architektúry
s matematickou
presnosťou a ideálnymi
rozmermi. Hľadanie
harmónie vo svojom okolí
a snaha obnoviť ju znova
vo svojich interiéroch.
Ak zdieľate svoju vieru
v trvalé zásady krásy,
nechajte sa inšpirovať
geometrickými tvarmi,
rovnými líniami a jemnými

tvarmi klasických vzorov.
Jemné krivky a zaoblené
povrchy KLUDI E2 batérií
sú ideálnym riešením
pre milovníkov tradícií,
ktorí ocenia aj moderný
dizajn. S batériou E2
môžete vytvoriť interiér,
ktorý sleduje princípy
nadčasového dizajnu:
organizovaný, harmonický
a kombinovaný
konvenčným tvarom.

Mohutný tvar výtoku je doplnený
o jemný tvar páky.

Diskrétne označenie pre
studenú a teplú vodu na rukoväti
zdôrazňujú moderný charakter
batérie.

Silné línie a jemné krivky batérie
dopĺňajú kúpeľnu s klasickým
dizajnom.

Povrch: 05 chróm

33

umývadlová jednopáková batéria

34

KLUDI E2

Sila
detailu
V elegantnom a funkčnom interiéri záleží na každom
detaile. Starostlivo zvážte ergonomické a dizajnové
riešenia pri výbere Vašej kúpeľne a vytvorte kúpeľňu,
ktorá vyzerá perfektne vo všetkých smeroch.

Montáž batérie na stenu sa stáva
populárnym trendom v interiéri.

výška spodnej hrany výtoku
120 mm

výška spodnej hrany výtoku
155 mm

výška spodnej hrany výtoku
260 mm

prietokové množstvo 5 l/min
bez odpadovej súpravy

BIDET

vyloženie 180 mm

vyloženie 230 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
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49 590 05 75
vaňová a sprchová batéria
49 023 05 75
umývadlová jednopáková batéria

36

KLUDI E2

37

Optimálne
riešenie
Dávate prednosť energizujúcej sprche alebo
relaxačnej kúpeli s éterickými olejmi? Praktický
a pohodlný prepínač sprcha/vaňa umožňuje okamžitú
voľbu typu prietoku vody, ktorý ľahko vyrieši Vašu
dilemu.

Tvar ručnej sprchy stelesňuje
princípy moderného dizajnu.

trojotvorová vaňová okrajová
montáž

trojotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

vyloženie 175 mm

stojančeková montáž pre voľne
stojace vane
poistka proti spätnému nasatiu
vody
K
I
O
podomietkové teleso

38

Teraz môžete ukončiť horúcu kúpeľ
stimulujúcou studenou sprchou
jednoduchým pohybom ruky.

K
I
O
podomietkové teleso

podomietkové teleso

KLUDI E2

Zaručená
diskrétnosť
Väčšina funkčných prvkov je skrytých v stene. Viditeľné
sú iba prvky systému, ktoré sú potrebné na ovládanie
batérie, ako je jemná dizajnová rukoväť moderného tvaru.

Rovnako ako sú krásne, jemné
a okrúhle rukoväte príjemné na
dotyk, taktiež padnú veľmi dobre
do ruky.

SPRCHA

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

vrchný diel

vrchný diel

vrchný diel

podomietkové teleso

podomietkové teleso

podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

K
I
O
podomietkové teleso
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Jedna séria,
veľa možností
Otvorený sprchový
kút v spálni? Prečo
nie. Integrovaný dizajn
spôsobuje pocit svetla
a priestoru. Elegantný
sprchový kút s jemnou
batériou je atraktívnou
alternatívou vane.

Nástenná alebo podomietková
batéria? Ktorej dáte prednosť?

Nástennú sprchovú batériu možno
využiť aj ako odkladací priestor.

40

podomietková sprchová
jednopáková batéria

KLUDI E2

sprchová súprava 3S
pripojovacie kolienko pre
sprchu

41

Detaily
sú rozhodujúce
Pri navrhovaní elegantnej kúpeľne záleží aj na najmenšom
detaile. Vyberte si doplnky, ktoré dopĺňajú keramiku
a batériu - držiak na zubnú kefku, dávkovač mydla alebo
miska na mydlo. Chrómový vzhľad dodá na elegancii.

DOPLNKY

ručne fúkané opálové sklo, biele,
matné

42

ručne fúkané opálové sklo, biele,
matné

opálové sklo, biele, matné
140 x 140 mm

KLUDI E2

Čistý
štýl
Vizuálna harmónia je prioritou v celej kúpeľni, dokonca i
na toaletách. Krásne doplnky sú nevyhnutnými prvkami
pri vytváraní jednotného štýlu.

L = 300 mm

L = 650 mm

L = 455 mm

L = 850 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

ručne fúkané opálové sklo, biele,
matné

43

52 023 05 75
umývadlová jednopáková batéria
52 448 05 75
jednopáková vaňová a sprchová
batéria

44

KLUDI BALANCE

K

I A AN

Podoba prírody
S ich starostlivo
zhotoveným hladkým
povrchom a jemnými
krivkami batérie KLUDI
BALANCE batérie
stvárňujú rafinovanú
estetiku. Tieto batérie sú
ideálne pre milovníkov
originálnych a odvážnych
návrhov, ktorí sa neboja
voliť odvážne dizajnové

prvky. Ako napríklad
betónový dekoratívny
strop, tmavo sfarbené
drevené povrchy alebo
drez z masívneho kameňa.
V tomto výnimočnom
spojení dizajnu
a funkčnosti, detailu napríklad rukoväť, ktorá
sa vznáša nad batériou upútava pozornosť.

Tieto dokonale vyrobené batérie
nadchnú všetkých fanúšikov
veľkolepého dizajnu.

Precízna a zaguľatená rukoväť
je ohromujúca svojim tvarom
a funkčnosťou.

Veľké plochy harmonicky ladia
s organickými krivkami.

Povrch: 05 chróm

45

52 298 05 75
umývadlová jednopáková batéria

46

KLUDI BALANCE

Ideálna
kombinácia
KLUDI BALANCE ponúka perfektnú kombináciu estetiky
a funkčnosti. V tejto fascinujúcej batérii je okrem
s-pointer eco perlátora zabudovaná aj keramická kartuša
s poistkou proti obareniu. Prostredníctvom dokonale
navrhnutej batérie dosiahnete luxus pri zachovaní
vzácnych prírodných zdrojov.
Nástenné umývadlové batérie
sú stále populárnejšie medzi
interiérovými dizajnérmi.

výška spodnej hrany výtoku
212 mm

výška spodnej hrany výtoku
272 mm

6 V Lithium batéria

bez odpadovej súpravy
elektronický modul so zobrazením
stavu dodávka elektrického prúdu
cez 230 V

BIDET

6 V Lithium batéria
vyloženie výtoku 185 mm
elektronický modul so zobrazením
stavu elektrického prúdu cez
230 V

*Nezobrazené

vyloženie výtoku 235 mm
N

Povrch: 05 chróm

N
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Optimálne
riešenie
Energizujúca sprcha alebo dlhá relaxačná kúpeľ?
Esteticky príjemný a funkčný dizajn KLUDI batérií Vám
pomôže premeniť obyčajnú kúpeľňu na štýlové miesto
sprchovania alebo kúpania.

sprchová jednopáková
batéria

vaňová a sprchová
jednopáková batéria

SPRCHA

K
I
O
podomietkové teleso

48

K
I
O
podomietkové teleso

KLUDI BALANCE

Zhmotnená
dokonalosť
Venujeme veľkú pozornosť detailu, starostlivo vyberáme tie
najlepšie materiály a povrchové úpravy. KLUDI BALANCE
batérie sú ideálnou voľbou pre dizajn každej kúpeľne,
v ktorej sú elegancia, štýl a kvalita jasnými prioritami.

termostatická
podomietková batéria
podomietkový ventil
trojcestný prepínač

vrchný diel

vrchný diel

vrchný diel

podomietkové teleso

podomietkové teleso

podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

49

Jedna séria, viacero
možností
Dávate prednosť výraznej voľne stojacej
batérii alebo menej nápadnej batérii, ktorá
je diskrétne umiestnená na stene? Čo tak
kombinácia týchto možností, ktoré Vám
umožnia používať batérie plnohodnotnejšie.

Batéria s jednou pákou pre vaňu
a sprchu, ktorá je ideálna pre voľne
stojace vane.

Podomietková batéria - perfektný
spôsob, ako ušetriť miesto vo
Vašej kúpeľni.

trojotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

trojotvorová vaňová okrajová
montáž

vyloženie 170 mm
stojančeková montáž pre voľne
stojace vane
K
I
O
podomietkové teleso

50

K
I
O
podomietkové teleso

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

vaňová a sprchová
jednopáková batéria

KLUDI BALANCE
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52 023 91 75
umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI BALANCE WHITE

K

I A AN

Vždy moderná
Kúpeľňa v bielom je
ideálna pre ľudí, ktorí
oceňujú poriadok
a harmóniu. Záleží na
každom detaile a doplnku
- dokonale zladené
batérie sú nevyhnutné
pre interiéry v tlmených

I

farbách, žiadajúce po
nábytku a príslušenstve,
ktoré dopĺňajú strohý
dizajn. KLUDI BALANCE
WHITE batérie suverénne
dotvárajú harmonickú
atmosféru bieleho
kráľovstva.

Páka batérie ako keby sa vznášala
nad telom batérie.

Chrómované prvky pridávajú na
kontraste.

Ergonomická páka je navrhnutá
tak, aby zabezpečila plynulé
ovládanie.

Povrch: 91 biela/chróm

53

52 246 91 75
podomietková
umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

54

KLUDI BALANCE WHITE

Keď je
menej viac
Uprednostňujete radšej skryté doplnky alebo ich radšej
umiestnite na viditeľné miesto? Dávate prednosť
bezchybnému minimalizmu alebo prirodzenému
životnému štýlu bývania? Podomietkové batérie Vám
pomôžu vytvoriť elegantný interiér.

Starať o svojich blízkych - vybrať
len najvyššiu kvalitu a ekologicky
šetrné riešenia.

bez odpadovej súpravy

výška spodnej hrany výtoku
212 mm

výška spodnej hrany výtoku
272 mm

BIDET

6 V lithium battery
vyloženie 180 mm
elektornická umývadlová batéria
vyloženie 230 mm

*Nezobrazené

Povrch: 91 biela/chróm

55

Majstrovská
kompozícia
Podomietkové batérie šetria cenný priestor bez zníženia
požiadaviek na elegantný dizajn, čím sa môže z Vášho
večerného kúpeľa stať relaxačný rituál.

Diskrétny prepínač sprcha/vaňa
s chrómovou povrchovou úpravou
vyzerá krásne v kontraste s bielym
povrchom, pričom má veľmi
pohodlné a jednoduché použitie.

trojotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

K
I
O
podomietkové teleso

SPRCHA

K
I
O
podomietkové teleso

stojančeková montáž pre voľne
stojace vane
K
I
O
podomietkové teleso

Povrch: 91 biela/chróm

56
*Nezobrazené

vaňová a sprchová
jednopáková batéria

KLUDI BALANCE WHITE

Kúpeľňa šitá
na mieru
Snehobiela voľne stojace
vaňa by mala byť v kúpeľni
starostlivo umiestnená
a doplnená vysokou,
elegantnou batériou. Táto
podoba obzvlášť priťahuje
milovníkov jednoduchých
tvarov, ktorí sú inšpirovaní
prírodou.

Minimalistický tvar podomietkovej
batérie je ideálnou voľbou pre
moderné interiéry.

Nástenná vaňová sprchová batéria
môže tiež slúžiť ako odkladací
priestor na kozmetiku.

57

58

KLUDI BALANCE WHITE

Dizajn - funkčnosť
a tvar!
Ak chcete vytvoriť štýlový a decentný interiér, vyberte
prírodné materiály, tlmené farby, a jednoduché tvary,
ktoré sa vzájomne dopĺňajú, ale nezabúdajte ani na
funkčné riešenie pre Vašu kúpeľňu, ako je napríklad
multifunkčná ručná sprcha.

Ručná sprcha KLUDI FIZZ vyzerá
ako otvorená dlaň.

SPRCHA

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
s prúdovým typom Volumen
pripojovacie kolienko s držiakom
sprchy

L = 900 mm

L = 900 mm

s prúdovým typom Volumen

*Nezobrazené

Povrch: 91 biela/chróm, 43 biela
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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umývadlová jednopáková batéria
vaňová a sprchová jenodpáková
batéria
vaňová súprava 1S

6

KLUDI AMEO

K
IA O
Nádych luxusu
Kombináciou luxusu
a extravagancie môžete
vylepšiť svoj kúpeľňový
interiér. Oživte svoju
kúpeľňu vkusnými
tónmi, originálnymi
úpravami a neobvyklými
detailmi. Vďaka
svojmu jednoduchému
a zaoblenému tvaru
je nová séria KLUDI

NOVINKA

AMEO odrazom
súčasného trendu
v modernom dizajne
oproti minimalizmu.
Rovnako ako séria
KLUDI AMEO stelesňuje
špičkový dizajn, ponúka
tiež pokročilé funkcie
a širokú škálu funkcií za prijateľné ceny.

Jednoduchý a zaoblený tvar tela
KLUDI AMEO batérií zaručuje,
že ich ocenia tí, ktorí preferujú
najnovšie trendy v dizajne.

Diskrétne označenie pre studenú
a teplú vodu na rukoväti je malým,
ale veľmi dôležitým detailom.

Čisté línie tela a rukoväte robia
z týchto batérií ideálnu súčasť
harmonického interiéru.

Povrch: 05 chróm

6

6

KLUDI AMEO

Jedna séria,
viacero možností
Snívate o umývadle, ktoré je diskrétne zabudované?
Alebo snáď Vaša vízia dokonalého interiéru kúpeľne
predstavuje samostatne stojace umývadlo umiestnené
na doske z kameňa? Bez ohľadu na Vaše preferencie
batérie KLUDI AMEO zveľadia dizajn každej kúpeľne.

umývadlová
jednopáková
batéria

výška spodnej hrany výtoku
205 mm
bez odpadovej súpravy

bez odpadovej súpravy

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

výška spodnej hrany výtoku
270 mm

6

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

Nadčasový
dizajn
Všetci máme radi
nadčasové interiéry,
ktoré neustále pútajú
našu pozornosť, aj keď
sa zmenia trendy. Dajte
voľnosť svojej fantázii
a usporiadajte tradičnú
keramickú dlažbu
v neštandardnom priestore.
Umývadlo namontované
na stenu poskytuje
nekonvenčný pohľad na
inak klasický interiér .

Šálka kávy a teplý croissant Vám
dodá energiu a zlepší náladu.

6

KLUDI AMEO

Návod
na originálny interiér
Kto vravel, že v kúpeľni musí byť keramický obklad? Vyberte si fasádu – ako formu
obkladu, ktorá sa nedávno stala veľkým hitom vo svete dizajnu. Ak chcete vytvoriť
moderný a originálny interiér, skombinujte tehlovú fasádu s vysokou batériou s bočnou
rukoväťou a širokou základňou.

Ak oceňujete odvážny dizajn,
práve Vám je určená elegantná
a štíhla batéria KLUDI AMEO.

umývadlová jednopáková
batéria

vyloženie 235 mm

vyloženie 185 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

bez odpadovej súpravy

6

66

KLUDI AMEO

Moderná
ekológia
Úspora vody je viac
než len spôsob, ako
prejavíte pozitívny vzťah
k životnému prostrediu ale môžete ušetriť peniaze.
Momentálne máme
k dispozícií technológie
na zachovanie prírodných
zdrojov, ktoré sú vytvorené
nielen pre kúpele a hotely,
ale rovnako aj pre
domácnosti.

S-pointer eco perlátor umožní
nastaviť uhol prúdu vody a znížiť
spotrebu vody

67

umývadlová batéria
vaňová a sprchová batéria

6

KLUDI AMEO

Vyvážený
interiér
Biela a čierna, drevo a oceľ,
moderné a retro prvky môže interiér pozostávať
z toľkých kontrastov?
Samozrejme môže - stačí
pridať každý prvok s mierou
a zvoliť správne vybavenie,
ako sú batérie s jemnými
tvarmi.

Moderné riešenie, ktoré nie je príliš
drahé? Séria KLUDI AMEO v sebe
spája moderný dizajn za prijateľnú
cenu.

6

Umenie kombinovať
kontrasty
Pastelové, biele a béžové farby sú používané v kúpeľniach veľmi často. Prekročiť medze
- vytvoriť priestor, ktorý je naozaj originálny výberom výrazných textúr a intenzívnych
farieb, a potom dokončiť Váš odvážny dizajnový koncept nekonvenčným nábytkom,
osvetlením a dizajnovými doplnkami. Jednoduchá ale luxusná trojotvorová batéria
dokonale dotvára vzhľad kúpeľne. Čisté a krásne línie výtoku a rukovätí pôsobia veľmi
elegantne.

umývadlová batéria

trojotvorová montáž

7

trojotvorová montáž

Plochá podlhovastá rukoväť
trojotvorovej batérie alebo
minimalistická špicatá rukoväť sú
dvomi možnostami, ktoré dobre
ladia s dizajnom série KLUDI
AMEO.

KLUDI AMEO

Vo Vašom
štýle
Dizajn Vašej kúpeľne je
rovnako dôležitý ako
dizajn Vašej kuchyne
alebo obývačky. Môžete
si ho prispôsobiť podľa
svojho vlastného vkusu.
Vyberte si štýl, doplnky
a príslušenstvo, ktoré
najlepšie zodpovedajú
Vášmu životnému štýlu.

Okrúhle rukoväte sú hlavným
znakom batérií KLUDI AMEO.

Prechod jemného tvaru výtoku
do vzostupného oblúku tela je
charakteristickým znakom batérií
KLUDI AMEO.

7

Nechajte Váš kúpeľ
trvať večne
Večerný kúpeľ je často ten jediný moment, kedy máte čas len pre seba. Chvíľka oddychu
s knihou a s upokojujúcu hudbu je výborný spôsob, ako ukončiť deň. Batérie KLUDI
AMEO premenia Vašu kúpeľňu na pohodlnú relaxačnú zónu.

Dĺžka výtoku batérie - 220 mm –
je ideálnym riešením pre montáž
na široké okraje vane alebo vedľa
vane.

vaňová a sprchová batéria

trojotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

7

trojotvorová vaňová okrajová
montáž

KLUDI AMEO

Viditeľná
dokonalosť
Batérie KLUDI AMEO sú vybavené najmodernejšími technológiami, ako
napríklad spoľahlivé keramické kartuše, poistkou proti spätnému nasatiu
vody a novým s-pointer eco perlátorom, na základe čoho môžeme nastaviť
prietok vody a obmedziť ho na 6l/min. Batéria AMEO je tiež k dispozícii s ľahko
použiteľnou a ergonomickou rukoväťou a možnosťou podomietkovej montáže.
Voľba je na Vás.
Prepínač sprcha / vaňa je takmer
dokonale skrytý.

štvorotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

štvorotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

K
I
O
podomietkové teleso

vyloženie 170 mm
K
I
O
podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

7

podomietková sprchová
termostatická batéria

Krásny
tvar
Elegantná batéria
môže zlepšiť vzhľad
akéhokoľvek sprchového
kútu. Jasné tvary, skryté
prvky v stene a dizajnové
ovládacie prvky môžu byť
ozdobou inak obyčajného
sprchového systému.

Nástenná sprchová batéria
s vkusnou bočnou rukoväťou
je inovatívnym riešením, ktoré
zaisťuje pohodlie.

Nástenné batérie majú rovnakú
podobu ako zvyšok série KLUDI
AMEO.

7

KLUDI AMEO

Ergonómia
prioritou
Bez ohľadu na to, ktorú sprchovú batériu si vyberiete,
rýchlo zistíte, že je ľahko ovládateľná vďaka pohodlnému
prepínaču, má jasne označené používanie teplej
a studenej vody pre reguláciu prietoku a teploty vody.
Tieto funkcie zaisťujú, že Vaša vaňa alebo sprchový kút
sú bezpečné a pritom pohodlné.

sprchová jednopáková batéria

sprchová jednopáková batéria

sprchová súprava 3S

sprchová súprava 3S

SPRCHA

K
I
O
podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

K
I
O
podomietkové teleso

7

umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR

K
I IN O A
Hviezda vo Vašej kúpeľni
V tradičnej architektúre
bol oblúk symbolom
technickej kvality
a estetickej dokonalosti.
Je možné začleniť
oblúk do moderného
interiéru? Samozrejme!
Stačí ak odľahčíme
surový dizajn a pridáme

mäkké oblé tvary. Tieto
detaily okamžite vyvolajú
pocit modernej kúpeľne.
Dominuje sklo a betón.
Subtílny tvar výtoku KLUDI
BINGO STAR je klasickým
prvkom elegantného
minimalistického interiéru.

Vysoký otočný výtok zväčšuje
priestor vôkol umývadla. Podľa
Vašich potrieb si môžete vybrať
o 360 ° otočný výtok alebo model,
ktorý je možné otočiť o 30 °do
oboch strán.

Cache perlátor skrytý v batérii,
prevzdušňuje vodu a obmedzuje
prietok vody na 5 l/ min.

Ergonomická bočná rukoväť robí
batériu ľahko ovládateľnou.

Povrch: 05 chróm

77

42 023 05 78
umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR

Hosťom
v kúpeľni
Pri navrhovaní malej kúpeľne si vyberte príslušenstvo,
ktoré Vám umožní naplno využiť obmedzený priestor.
KLUDI BINGO STAR podobný s KLUDI A-XES
príslušenstvom sú vhodné pre jednotný a funkčný dizajn.
Skúste si to sami!

otočný výtok s obmedzením
dorazu 30°/30°

otočný výtok

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

7

umývadlová jednopáková batéria XL

KLUDI OBJEKTA

K
IO
K A
Univerzálna a krásna
Je to univerzálny model
určený pre krásnu
kúpeľňu: jasné tóny,
jemné prírodné drevo
a úzkostlivo prispôsobené
príslušenstvo. Línia
batérie KLUDI OBJEKTA
je ideálna pre ľudí, ktorí
majú radi jemné tvary

a jednoduchý lesklý dizajn.
Vďaka dokonale tvarovanej
rukoväti, klasickému
výtoku a jemnej línii,
táto batéria jednoducho
zapadne do pokojnej
atmosféry prírodného
interiéru kúpeľne.

Napriek tomu, že je subtílna
a nenápadná, batéria ladí spolu
s dizajnom Vašej kúpeľne.

Vďaka svojmu tvaru je rukoväť
ľahko ovládateľná.

Jemná a jasná línia výtoku
priťahuje pozornosť.

Povrch: 05 chróm

Pre celú
rodinu
Jedna batéria pre viacero užívateľov? Ak batériu používa celá rodina, je
samozrejmosťou uspokojiť potreby každého jednotlivca. Zvoľte si univerzálne riešenie
šité na mieru.

prietokové množstvo 5 l/min
prietokové množstvo 2 l/min

výška spodnej hrany výtoku
160 mm

bez odpadovej súpravy

KLUDI OBJEKTA

Všetko
funguje perfektne!
Starostlivo navrhnutá kúpeľňa v bielych tónoch
a dreve potrebuje adekvátnu batériu. Skryté vaňové
a sprchové batérie sú ideálnou voľbou pre útulný
a elegantný interiér.

Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti si vyberte termostatickú batériu
s povrchom, o ktorý sa nepopálite. Táto funkcia je obzvlášť dôležitá, ak
sprchu používajú deti a starší ľudia.

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

SPRCHA

50% regulácia spotreby vody
K
I
O
podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

K
I
O
podomietkové teleso

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria
bidetová jednopáková batéria

KLUDI BOZZ

K
I O
Podstata minimalizmu
Batéria KLUDI BOZZ
je skvelou voľbou pre
milovníkov vyváženého,
ekonomického
a minimalistického dizajnu.
Majstrovsky zhotovené

telo a cylindrický tvar
výtoku je ideálny pre
moderné luxusné interiéry,
v ktorých sa kladie dôraz
na drobné detaily.

Batéria KLUDI BOZZ je výbornou
voľbou pre všetky veľkopriestorové
interiéry.

Inteligentný profil výtoku
zabraňuje striekaniu vody.

Diskrétne červeno-modré
značenie vody je integrované do
chrómovej povrchovej úpravy tela.

Povrch: 05 chróm

Majestátny
potenciál
Voľné priestranstvo a prekrývajúce sa tvary - modernej kúpeľne vytvárajú pocit voľnosti.
Pre veľké umývadlá a umývadlá na podstavci je ideálnym riešením trojotvorová montáž:
pre ich štíhly vysoký výtok a jemné rukoväte.

Vyberte si požadovaný tvar
rukoväte, ktorý Vám najviac
vyhovuje.

umývadlová batéria

výška spodnej hrany výtoku
234 mm

trojotvorová montáž
pevný výtok

prietokové množstvo 5 l/min

vyloženie 180 mm
krížová rukoväť

krížová rukoväť
vyloženie 230 mm
krížová rukoväť

6

KLUDI BOZZ

Estetika
a jednoduchosť
Nástenné batérie rezonujú v interiéroch s minimalistickým
dizajnom. Ovládacie prvky sú rozmerovo minimálne
a prúd vody môže byť u niektorých výrobkoch tejto rady
ovládaný priamo na konci výtoku.

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

nástenný výtokový ventil s
ovládaním na konci výtoku

BIDET

vyloženie 185 mm
vyloženie 180 mm
vyloženie 230 mm

vyloženie 110 mm

montážny set

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm

7

podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria

Nič neosvieži
viac ako
sprcha
Dávate prednosť klasickej
sprche alebo luxusnej
širokej hlavovej sprche?
Bez ohľadu na Váš výber,
nikdy nebudete chcieť
opustiť sprchový kút.

Odpadová a prepadová súprava
môže nahradiť tradičný výtok.

KLUDI ROTEXA MULTI je
skvelou voľbou pre milovníkov
minimalistického dizajnu (viac
informácií na stranách 155-156).

KLUDI BOZZ

Proporcionalita dnešnej
doby
Pre celú túto sériu sú charakteristické cylindrické rukoväte,
ktoré sú konštruované v perfektnej proporcionalite.
Cylindrické rukoväte sú použité aj u podomietkového
variantu batérií KLUDI.

Ručná sprcha hygienického setu
KLUDI BOZZ padne dobre do ruky
a pohodlné tlačidlo Vám umožní
zapnúť alebo vypnúť prietok vody.

K
I
O
podomietkové teleso

N

štvorotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm
krížová rukoväť

SPRCHA

NOVINKA

K
I
O
podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

Jednopáková umývadlová
batéria

9

KLUDI PURE&STYLE

K
I
Jemný minimalizmus
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.

NOVINKA

Napríklad moderné
rodiny, ktoré majú vysoký
štandard pre vybavenie
kúpeľne, kvalitu a dizajn
oceňujú.
KLUDI Pure&Style je
štýlová séria, ktorá je
nevyhnutná pre plánovanie
moderných kúpeľní.

Geometrické tvary batérií
umožňujú zachovať súčasne
štýlovú rovnováhu a pohodlné
používanie batérií.

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

Svojimi líniami a jemnými krivkami
poskytuje dizajn SoftEdge
kreatívnu slobodu v modernom
kúpeľňovom prostredí.

Povrch: 05 chróm

9

Tajomstvo spočíva
v maličkostiach
Tajomstvo elegantného charakteru KLUDI Pure&Style
spočíva v jednoduchých líniách a jemných tvaroch. Je to
dokonalá ponuka pre ľudí, ktorí si zakladajú na estetike a
v interiéri uprednostňujú osviežujúci a moderný štýl.

NOVINKA

N
60 mm
s kovovou odpadovou súpravou

N
75 mm
s kovovou odpadovou súpravou

N
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy

bez odpadovej súpravy

KLUDI PURE&STYLE

BIDET

N
s kovovou odpadovou súpravou

N
trojotvorová montáž
s kovovou odpadovou

N
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy

N

N
štvorotvorová montáž
na okraj vane
výtok 220 mm

vrchný diel s ovládacou jednotkou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

proti spätnému nasatiu

podomietkové teleso DN 15

K
I
O
podomietkové teleso DN 20
SPRCHA

NOVINKA

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

vrchný diel s ovládacou jednotkou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

K
I
O
podomietkové teleso DN 20

podomietkové teleso DN 15

48 298 05 65 jednopáková
umývadlová batéria

94

K

I

N A

N

48 298 05 65 jednopáková
umývadlová batéria

96

7

6

6

48 247 05 65
nástěnná
umyvadlová
baterie

KLUDI ZENTA SL

99

NOVINKA

7

K

I

O

K

I

O

umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI ZENTA

K
I
N A
Dizajn so zmyslom pre krásu
Séria KLUDI ZENTA
bola vytvorené pre ľudí,
ktorí uprednostňujú
poriadok a čistý dizajn.
Dobre organizovaný
interiér a dôraz na tvar sú
majestátnym zosúladením
s každým detailom.
Každý prvok je dokonale
koordinovaný s každým

ďalším prvkom.
KLUDI ZENTA s ľahkosťou
dopĺňajú geometrický
dizajn interiéru, súčasne
poskytujú nápadný
kontrast u moderného
a mierne minimalistického
dizajnu. Ide o schému
pozostávajúcu z bielych
tónov a dreva.

Batérie KLUDI ZENTA sa
vyznačujú harmonickou
kombináciou geometrických
tvarov – kruhy a štvorce.

Okrúhla páka môže byť ideálnym
riešením v kombinácii s okrúhlym
umývadlom.

Elegantnosť, vyváženosť
a dôstojnosť línií sa dokonale
hodí do minimalistického interiéru
kúpeľne.

Povrch: 05 chróm

103

Výber je na Vás

Navrhnite si svoju kúpeľňu s odvážnymi tvarmi. Závesné
skrinky zladené s oslnivým samostatne stojacim
umývadlom a krásnou, vysokou a štíhlou batériou,
prispievajú k vytvoreniu jemného, ale skvostného bieleho
interiéru.

umývadlová jednopáková
batéria

prietokové množstvo 4.8 l/min

podomietková umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria

výška spodnej hrany výtoku
120 mm

výška spodnej hrany výtoku
258 mm
vyloženie 230 mm

prietokové množstvo 2 l/min
bez odpadovej súpravy
bez odpadovej súpravy

104

vyloženie 180 mm

KLUDI ZENTA

Ikona štýlu
Perfektný výber pre luxusný interiér
Kombinácia klasického dizajnu a funkčnosti prináša úžasnú trojdimenzionálnu batériu,
ktorá dodá eleganciu do Vašej kúpeľne a evokuje štýlom minulej doby.

Bez ohľadu na to, či si vyberiete
nástennú alebo samostatne
stojacu batériu, máte možnosť
výberu elektronickej funkcie, ktorá
Vám umožní zapnúť vodu jediným
pohybom ruky.

umývadlová batéria

pevný výtok
bez odpadovej súpravy

*Nezobrazené

s rukoväťou na nastavenie teploty
9V-alkalická batéria

s rukoväťou na nastavenie teploty
vyloženie 240 mm

sieťové napájanie 230 V

vyloženie 190 mm

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

Skryté elektronické teleso 38 001
alebo 38 002
105

podomietková vaňová
a sprchová jednopáková
batéria
vaňová súprava 2S
pripojovacie kolienko pre
sprchu

O
Široký prúd poskytuje osvieženie
a energiu.

Ak sa chcete prebudiť rannou
sprchou, vyberte si jemný,
prevzdušnený prúd.

Zosilnený prúd centruje lúč vody
do stredu sprchovej hlavice
a pôsobí ako revitalizujúci
masážny prúd.

106

KLUDI ZENTA

107

Kúpeľňový
rituál
Dokonale navrhnutá kúpeľňa má vždy priestor pre
vaňu. Stačí naplniť vaňu horúcou vodou, naliať do nej
niektorý z éterických olejov a ponoriť sa hlboko do peny
- aromatická kúpeľ, ktorá omladzuje Vaše telo a dušu sa
môže rýchlo stať upokojujúcim rituálom na konci dlhého
a rušného dňa.

Funkcia HotSpot u
termostatickej
zaisťuje
stálosť teploty vody a zabraňuje
obareniu (pre viac informácií viď.
str. 13).

trojotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm
vyloženie 140 mm

SHOWER

K
I
O
podomietkové teleso

108

K
I
O
podomietkové teleso

štvorotvorová vaňová okrajová
montáž
vyloženie 220 mm

KLUDI ZENTA

SPRCHA

s prúdovým typom Volumen
K
I
O
podomietkové teleso

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

K
I
O
podomietkové teleso
Nastaviteľné na dva prúdy:
volume, smooth

L = 600 mm

L = 600 mm

L = 900 mm

L = 900 mm

L = 600 mm
L = 900 mm

*Nezobrazené

K
I
N A
hlavová sprcha 200 mm
ručná sprcha 2S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová
hadica 1600 mm

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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umývadlová jednopáková batéria
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

K
I
N A
A K
Čierne na bielom
Máte pocit, že ste použili
výraznú a silnú kombináciu
farieb a geometrických
tvarov? Ak nemáte strach
robiť odvážne návrhy,
zvážte možnosť čiernej
a bielej farby. Použite

I

elektrizujúce kontrasty
ako sú čierne a biele kruhy
alebo štvorce, KLUDI
ZENTA BLACK & WHITE
dokazujú, že keď
prichádza dizajn, nič nie je
nemožné.
Ak chcete vytvoriť súdržný dizajn,
zabezpečte, aby bola čierna
batéria doplnená o ďalšie detaily
v rovnakej farbe.

Biela vytvára pocit čistoty
a sviežosti, zatiaľ čo chrómové
akcenty dokážu vytvoriť jasný
a lesklý vzhľad.

Dlhý štíhly výtok dokáže urobiť
ranné umývanie príjemnejším
a účinnejším.

Povrch: 86 čierna/chróm, 91 biela/chróm

111

Kombinácia
prvkov
Chcete kúpeľňu, v ktorej dominuje čierna farba? Zbavte
sa monotónnosti, veď sprchová batéria nemusí byť vždy
v staromódnej bielej farbe. Je Vaša vaňa biela ako sneh?
Čierna batéria môže zdôrazniť odvážnosť. Konečný
výsledok bude ohromujúci.

umývadlová jednopáková
batéria

vaňová a sprchová
jednopáková batéria

bez odpadovej súpravy

112

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

K
I
O
podomietkové teleso

SPRCHA

L = 900 mm

*Nezobrazené

L = 900 mm

.. = Povrch: 86 čierna/chróm, 91 biela/chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

113

Protiklady sa
priťahujú
Súhlasíte s tým, že
protiklady sa priťahujú?
Rozdiely sú predsa korením
života, vyberte kontrastné
dekoratívne prvky - najmä
do Vašej kúpeľni.

Interiér kúpeľne v tmavších
farbách sa stal moderným len
nedávno. Chceli by ste si túto
možnosť vyskúšať?

Vaňa alebo sprchový kút
s tmavými stenami sú
neprekonateľne elegantné. Zbavte
sa monotónnosti čiernymi tónmi
s bielou batériou.

114

sprchová termostatická batéria

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

sprchová súprava 3S

115

jednopáková
sprchová batéria
jednopáková
umývadlová batéria
jednopáková vaňová
a sprchová batéria

116

KLUDI PURE&SOLID

K
I
O I
Výrazná ergonómia
KLUDI Pure&Solid línia láka
ľudí, ktorí majú nohy pevne
na zemi a kladú dôraz na
spoľahlivú, pevnú kvalitu.
Klasický, nadčasový dizajn
KLUDI Pure & Solid
vyvažuje eleganciu s
väčšinou nábytkových
štýlov - či už modernými
alebo konvenčnými. Pri ich
ergonomických úvahách
sa
ukazujú ako
solídne výrobky najvyššej
výrobnej kvality.

NOVINKA

Vysoká kvalita KLUDI
Pure&Solid sa vníma
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.

Sériu KLUDI Pure & Solid ocenia
ľudia, ktorí venují veľkú pozornosť
ergonómii, spracovaniu a
trvanlivosti.

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

Perfektne navrhnutá páka zaisťuje
jednoduchú a pohodlnú prevádzku.

Povrch: 05 chróm

117

Nová kvalita
v kúpeľni
Voľba KLUDI Pure&Solid je to najlepšie rozhodnutie: pre
výrobu batérií boli použité materiály najvyššej kvality a
vďaka nim je každodenné použitie skutočné potešenie

N
60 mm
s kovovou odpadovou súpravou

N
75 mm
s kovovou odpadovou súpravou

N
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy

bez odpadovej súpravy

N
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy

118

KLUDI PURE&SOLID

BIDET

N
trojotvorová montáž
s kovovou odpadovou súpravou

N
s kovovou odpadovou súpravou

N
N

štvorotvorová montáž
na okraj vane
výtok 220 mm

vrchný diel s ovládacou jednotkou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

proti spätnému nasatiu

podomietkové teleso DN 15

K
I
O
podomietkové teleso DN 20
SPRCHA

vrchný diel s ovládacou jednotkou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

K
I
O
podomietkové teleso DN 20

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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Jednopáková
umývadlová batéria

120

KLUDI PURE&EASY

K
I
A
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.

NOVINKA

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

Pokiaľ žijete moderným životným
štýlom, určite oceníte módny, nenáročný dizajn KLUDI Pure&Easy.

Jasné červené a modré značky
pomáhajú deťom naučiť sa
správne používať vodu.

Vysoko účinná umývadlová batéria
s technológiou EcoPlus šetrí vodu
a energiu znížením spotreby teplej
vody.

Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm
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Rozumný
výber
KLUDI Pure&Easy je moderná rada batérií pre ľudí žijúcich
aktívnym životným štýlom. Túto sériu charakterizuje
výrazná línia a pekné detaily. K dispozícii je široký
sortiment produktov s vysokou funkčnosťou a za
dostupnú cenu.

N
60 mm
s odpadovou kovovou súpravou

N
70 mm
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy
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70 mm
prietok vody: 2l/min
s plastovou odpadovou súpravou

N
70 mm
studená voda v strednej polohe
páky
EcoPlus
s kovovou odpadovou súpravou

N
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

bez odpadovej súpravy

KLUDI PURE&EASY

BIDET

N
70 mm
univerzálna páka 120 mm

s

N
s plastovou odpadovou súpravou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

vrchný diel s ovládacou jednotkou

proti spätnému nasatiu

podomietkové teleso DN 15

klinická páka 180 mm

N

K
I
O
podomietkové teleso DN 20
SPRCHA

N

N
vrchný diel s ovládacou jednotkou

N
vrchný diel s ovládacou jednotkou

K
I
O
podomietkové teleso DN 20

podomietkové teleso DN 20

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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Perfektná
biela
Perfektná biela dodáva pocitu čistoty a sviežosti novú
úroveň intenzity, jemné chrómové odtiene pridávajú lesk
na biele povrchy, jemný farebný minimalizmus zdôrazňuje
ľahkosť tvaru.

Čistá biela symbolizuje elegantnú
ľahkosť. Biela batéria je v svetlých
kúpeľniach mimoriadne elegantná.

N
70 mm
s kovovou odpadovou súpravou

BIDET

N
70 mm
bez odpadovej súpravy

N
100 mm
s kovovou odpadovou súpravou

N
100 mm
bez odpadovej súpravy

SPRCHA

s kovovou odpadovou súpravou
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Povrch: 91 biela/chróm

Jednopáková sprchová
batéria

KLUDI PURE&EASY WHITE

Bez
kompromisu
U série KLUDI Pure&Easy
White sa počíta každý
detail. Jemná,
ergonomická páka
umožňuje ľahkú a presnú
reguláciu teploty vody.

Ručná sprcha KLUDI ZENTA
dokonale doplní sprchovú zónu
navrhnutú v jasných tónoch.

Telo sprchovej batérie je
umiestnené blízko steny a šetrí
tak miesto v sprchovom kúte.

125

K
I
O
Maximálna flexibilita
Funkčnosť a kvalita KLUDI FLEXX.
BOXXU sú všeobecne uznávané:
čo potvrdzuje získanie ceny
A

Podomietkové teleso je univerzálnym a pevným
riešením. S výnimočnými technickými parametrami je
teleso ideálnou voľbou pre investície do nehnuteľností
a domácností. KLUDI FLEXX.BOXX je vyrobený z
najkvalitnejších materiálov a hodí sa takmer ku všetkým
podomietkovým batériám KLUDI.

K
I
O
podomietkové teleso
L = 30 mm

K

I

O

(zamenený prívod studenej a teplej
vody)
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K

I

O

(zamenený prívod studenej a teplej
vody)

7

7

KLUDI FLEXX.BOXX
7

7

7

KLUDI FLEXX.BOXX Vám môže
pomôcť ušetriť miesto vo Vašom
sprchovom kúte, a to najmä
atraktívnym riešením, v prípade
ak preferujete minimalistický
a moderný dizajn.

KLUDI FLEXX.BOXX je
množné použiť pre väčšinu
podomietkových batérií KLUDI
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K
I
Dotyk vody
Už nikdy nebudete musieť čakať na uvoľňujúci kúpeľ alebo energizujúcu
sprchu! Nastavte požadovanú teplotu vody pomocou ľahko použiteľného
termostatu, a potom zapnite jediným stlačením tlačidla teplý
rovnomerný prúd vody. Vďaka intuitívnemu dizajnu sú tieto kompaktné
batérie neuveriteľne jednoducho použiteľné.

Vyberte si variant s alebo bez
termostatu v závislosti od počtu
zdrojov vody, ktoré si prajete
používať, s jedným alebo dvoma
tlačidlami.

podomietková sprchová
termostatická batéria

s ovládacím tlačidlom pre jeden
spotrebič
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre dva
spotrebiče
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre jeden
spotrebič
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre dva
spotrebiče
s poistkou proti obareniu 38 °C

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

128

KLUDI PUSH

Geometrické
usporiadanie
Skombinujte štvorhrannú hlavovú sprchu so štvorcovými batériami KLUDI
PUSH. Kruhové prevedenie má tiež svoje čaro. Batéria KLUDI PUSH je
vybavená ergonomickým a jasným označením teplej a studenej vody
a bezpečnostnou funkciou HotStop, ktorá umožňuje nastaviť maximálnu
teplotu vody pri 38° C.

podomietková sprchová
termostatická batéria

podomietková sprchová
batéria

s ovládacím tlačidlom pre jeden
spotrebič
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre dva
spotrebiče
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre jeden
spotrebič
s poistkou proti obareniu 38 °C

s ovládacím tlačidlom pre dva
spotrebiče
s poistkou proti obareniu 38 °C

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

K
I
O
podomietkové teleso

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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dávkovač tekutého
mydla
držiak pohára
držiak uteráka
podomietková
umývadlová
dvojotvorová nástenná
jednopáková batéria
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KLUDI A-XES

K
IA
Nekonečné možnosti
Pri navrhovaní Vašej
kúpeľne nezabudnite
na príslušenstvo, ktoré
pridáva dôležitý štylistický
prvok do interiéru, zatiaľ

čo poskytuje priestor
na uloženie kozmetiky,
toaletných potrieb
a malých spotrebičov.

Kúpeľňa by mala byť viac ako len
miestom kadiaľ prechádzate počas
rannej rutiny. Pomocou éterických
olejov a vonných krémov môže byť
kúpeľňa ľahko premenená na Vaše
súkromné SPA.

Elegantný chrómovaný povrch
krásne dopĺňa batérie vo Vašej
kúpeľni.

Pre komfort a pohodlie by mal byť
držiak na zubné kefky umiestnený
vedľa umývadla.

Povrch: 05 chróm

131

Krása
je v detailoch
Detaily sú pre dizajn dôležité. Po starostlivom výbere
všetkého zariadenia a batérií by ste mali venovať rovnako
veľkú pozornosť výberu rôznych kúpeľňových doplnkov –
a ako v každom starostlivo naplánovanom návrhu, vybrať
aj tie najmenšie detaily.

DOPLNKY

nádoba zo saténového skla

132

nádoba zo saténového skla

nádoba zo saténového skla

KLUDI A-XES

Existuje niekoľko vecí, ktoré
neustále používate v kúpeľni
- dávkovač mydla a držiak
zubnej kefky sú najdôležitejším
príslušenstvom v blízkosti
umývadla.

L = 650 mm

L = 550 mm
L = 600 mm

L = 350 mm

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

nádoba zo saténového skla
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Rozhodnite sa
pre komfort
Čo je vhodnejšie do
kúpeľne, vaňa alebo
sprchový kút? Ak máte
veľkú kúpeľňu, tak sa
ponúka možnosť vane,
ale ak je kúpeľňa malá,
vhodnejší bude sprchový
kút. Z čoho vyplýva, že
výber je ovplyvnený
veľkosťou kúpeľne.

Sprcha nemusí byť umiestnená
v kabíne – môžete si navrhnúť svoj
vlastný sprchový kút podľa Vašich
predstáv.

V malej kúpeľni môžete nájsť
priestor pre sprchový kút
alebo vaňu so závesom alebo
odkladacou poličkou.

134

Relaxačná
zóna
Kúpeľňa v spálni je zárukou
vysokého komfortu. Keď
chcete urobiť krok ďalej
zvážte priestor ako celok
a nechajte tak prejaviť Váš
štýl.

Použite rovnaké farby v interiéri.
Ak v spálňi prevládajú tlmené tóny,
použite tieto farby aj v kúpeľni.

Najvyššia relaxácia - len dva kroky
od vane do Vašej spálne.

135

K
I O
A
Čas na relaxáciu
Sviečky, pokojná hudba a pohárik Vášho obľúbeného vína - ideálne prostredie pre
relaxáciu. Vďaka sérii KLUDI ROTEXA Vás nič nebude rušiť, keď si vychutnávate dlho
očakávanú chvíľu odpočinku a rozjímania vo Vašej kúpeľni. Batéria KLUDI ROTEXA
MULTI umožňuje naplniť vaňu pomocou nápúšťacej a prepadovej súpravy a dáva Vám
slobodu pohybu.

S-pointer perlátor umožňuje
nehlučné prúdenie vody pozdĺž
steny vane.

KLUDI ROTEXA MULTI

K

136
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K
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K

I

K

I O

A

KLUDI ROTEXA

Krása jednoduchosti za
správnu cenu
KLUDI ROTEXA sú elegantným riešením pre všetky štandardné vane vďaka
zápachovému uzáveru. Pochrómovaný povrch dokonale zodpovedá povrchovej úprave
vane a sprchového kútu, pretože systém má minimálne prvky a údržba je veľmi
jednoduchá.

KLUDI ROTEXA 2000

K

I O

A

K

I O

A

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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80 200 91-00
sprchový set
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Discovery

K

I

O K I Discovery

NOVINKA

KLUDI COCKPIT Discovery

141

K

I

IN
6

K

I

IN

K

I

IN

KLUDI COCKPIT Discovery
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hlavová sprcha
vaňová súprava 3S

1

KLUDI FIZZ

K
I I
Prospešná sila vody
Moderné interiéry vyžadujú
inovatívny prístup.
Vzdajte sa starých vzorov
a vyberte si trojuholníkový
tvar ručnej sprchy. Alebo
buďte o krok vpred

a doprajte si viac svetla
počas sprchovania.
Sklenený sprchový
kút Vám dáva pocit
sprchovania sa v teplom
daždi.
Dávate prednosť veľkej,
všestrannej ručnej sprche alebo
by ste radšej zvolili menšiu ručnú
sprchu umiestnenú vedľa vane?
Zvoľte si najlepšie vyhovujúcu
možnosť, ktorá Vám vyhovuje.

Ručná sprcha KLUDI FIZZ 3S
s pohodlným a ergonomickým
prúdom vody je dokonalým
príkladom vývoja moderných
technológií, čo sa týka kúpeľne.

Ručná sprcha KLUDI FIZZ 1S má
ergonomický tvar, ktorý dokonale
padne do dlane.

Povrch: 05 chróm

1

Elegancia
a výkon
Je možné vytvoriť ručnú sprchu, ktorá kombinuje krásny
tvar a špičkové funkcie? Dizajnéri KLUDI vzali do úvahy
túto výzvu a vyvinuli ručnú sprchu, ktorá spĺňa všetky
uvedené vlastnosti. Pripravte sa na silný zážitok!

sprchová súprava 1S

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

sprchová súprava 3S

s prúdovým typom Volumen

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

s prúdovým typom Volumen
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*Nezobrazené

.. = Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm

KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
s prúdovým typom Volumen
pripojovacie kolienko s držiakom
sprchy

KLUDI FIZZ

Multifunkčná a ručná sprcha
Vám umožňuje, aby ste si vybrali
ten správny prúd vody, ktorý Vás
osvieži a dodá Vám energiu.

Jemný prúd vody Vás prebudí
a pomôže Vám začať nový deň.

Masážny prúd je silný a intenzívny,
dokonalý na osvieženie po
náročnom dni alebo intenzívnom
fyzickom cvičení.

147

SPRCHA

290 mm, s prúdovým typom
Volumen

L = 900 mm

L = 900 mm

14

340 mm, s prúdovým typom
Volumen

K

I I

KLUDI FIZZ hlavová sprcha
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica
1600 mm

.. = Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm

K

I I

KLUDI FIZZ hlavová sprcha
KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

K
I I
KLUDI FIZZ hlavová sprcha
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

*Nezobrazené

sprchové rameno

KLUDI FIZZ

hlavová sprcha
podomietková vaňová
a sprchová termostatická
batéria

Ešte viac
energie
Nekonečná zábava.
Zvýšte počet hláv sprchy
na dve, alebo dokonca aj
na tri. Spríjemnite si tak
každodenné sprchovanie.

Nastavenie sprchovej hlavy
a prúdu vody je jednoduché . Záleží
na Vašich potrebách.

Sprchová hlavica je namontovaná
na guľový kĺb a umožňuje nastaviť
uhol prúdu vody.

14

sprchová súprava 3S
podomietková sprchová
jednopáková batéria
pripojovacie kolienko pre
sprchu

Detaily sú v minimalistickom
interiéri rozhodujúce. Klasické biele
prvky dokonale dopĺňajú otvorený
sprchový kút.

L = 900 mm

L = 900 mm

1

KLUDI FIZZ

Večná
biela
Biela ručná sprcha s jedinečným trojuholníkovým tvarom patrí medzi detaily, ktoré
môžete použiť na vytvorenie pozoruhodného dizajnu kúpeľne. Vyberte jemné kontrasty
a farby v odtieňoch bielej a šedej.

Ručná sprcha môže byť
umiestnená rôznymi spôsobmi,
ako napríklad, na stenu alebo
na sprchovú tyč. Jednoducho
tak, aby vyhovovala Vašim
individuálnym potrebám.

vaňová súprava
vaňová a sprchová jednopáková
batéria

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

s prúdovým typom Volumen

Povrch: 91 biela/chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
s prúdovým typom Volumen
pripojovacie kolienko s držiakom
sprchy

1

K
IA A
Ranné osvieženie
Ranná sprcha stimuluje a naplní Vás energiou na
celý deň. Batéria KLUDI A-QA Vám pomôže ráno
sa zobudiť a uvoľniť sa pred spaním. Jednoduché
a pohodlné sprchové ramená, v kombinácii so širokou
škálou sprchových hláv napomáhajú k tomu, aby sa
Vaša ranná alebo večerná sprcha stala obľúbeným
rituálom.
Ktorý prúd Vám vyhovuje? Vyberte sprchovú hlavicu, podľa vlastných
potrieb.

SPRCHA

A-QAb

245 mm

245 mm

200 mm

200 mm

250 x 250 mm

140 x 245 mm

s 50% eco funkciou
s prúdovým typom Volumen

L = 900 mm

200 x 200 mm
L = 600 mm
250 x 250 mm
200 x 200 mm
1

s prúdovým typom Volumen

KLUDI A-QA

Chvíľka
pre Vás
Ste vášnivý človek, ktorý sa zaujíma o okolitý svet? Ste
neustále v pohybe? Potom sprcha môže byť jedným
z mála miest, kde sa môžete zastaviť a dať si pauzu.
Majte na pamäti svoje osobné potreby, keď ide o výber
sprchového setu.

Šesťstupňová regulácia polohy ručnej sprchy umožňuje nastaviť prúd
vody v dokonalom uhle.

A-QAi

A-QAs

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

L = 900 mm

L = 900 mm

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

L = 600 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm

1

hlavová sprcha 2S

Sprchy KLUDI A-QA sú dostupné
v rôznych tvaroch a veľkostiach.
Ocenia ich najmä znalci
extravagantného dizajnu.

Hlavná sprcha s miernymi
zaoblenými hranami je dokonalou
voľbou pre kúpeľňu navrhnutú
v prirodzenom alebo v jemne
minimalistickom dizajne.

Štvorcová alebo obdĺžniková
hlavová sprcha dobre
vyniká v kúpeľni s výrazným
minimalistickým dizajnom.

1

KLUDI A-QA

Dokonalý
odpočinok
Bez hlavovej sprchy žiadna sprcha nebude skutočne
dokonalá. Ultra tenká a krásne navrhnutá KLUDI
A-QA hlavová sprcha poskytuje optimálnu relaxáciu.
Svojím elegantným jednoliatym tvarom a špičkovou
technológiou vyvoláva pocit sprchovania sa pod
vodopádom.

SPRCHA

400 x 400 mm

200 x 200 mm

300 x 300 mm

300 x 300 mm

250 x 250 mm

200 x 200 mm

400 mm

200 mm

s prúdovým typom Volumen

300 mm

250 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm

nastavenie dvoch prúdov:
volume, smooth

1

K

IA

A

K

IA

A

6
6

6

K

IA

A

6
6

KLUDI A-QA

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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15

V zdravom tele
zdravý duch
Máte radi aktívny životný
štýl? Po cvičení budete
potrebovať rýchlu sprchu.
V priebehu niekoľkých
minút budete osviežený
a pripravený ísť do práce.

Rušné ráno? Privítajte sprchou
nový deň.

15

K
I
IN
Zdroj sviežosti
Sprchová séria KLUDI FRESHLINE kombinuje
minimalistické kontúry s luxusom. Zatiaľ, čo sa tieto
sprchy zdajú na prvý pohľad skromné a jednoduché,
ponúkajú funkcie ktoré dodajú Vašej kúpeľni pocit
exkluzivity kúpeľov. Ak ste zaneprázdnený a vyžadujete

praktickosť, nemusíte sa vôbec vzdať luxusu. Pri výbere
sprchového setu dobre zvážte jeho skutočné využitie.
Uprednostnili by ste hlavovú sprchu upevnenú na
nástennom držiaku alebo na nástennej tyči? Výber je na
Vás.

NOVINKA

6
-00
ručn sprcha S

s prúdovým typom Volumen
6

16

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

s prúdovým typom Volumen

KLUDI FRESHLINE

Najvyšší
stupeň relaxu
Zatvorte oči a predstavte si svoje obľúbené miesto. Relax
v jemnom prúde teplej vody pomaly stekajúcej Vašim
telom - to je všetko, čo potrebujete na oddych po dlhom
dni.

Pre maximálnu hygienu a pohodlie
je vypustená zvyšná voda z ručnej
sprchy ihneď po použití.

SPRCHA

NOVINKA

05-00
6
hlavová sprcha
6

L = 900 mm
L = 600 mm

*Nezobrazené

K

I

IN

hlavová sprcha 250 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová
hadica 1600 mm

K

I

IN

hlavová sprcha 250 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová
hadica 1600 mm

Povrch: 05 chróm, 91 biela/chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

KLUDI FRESHLINE 1S ručná
sprcha
s prúdovým typom Volumen
pripojovacie kolienko s držiakom
sprchy

16

Termostat Dual Shower
Systém

Jedna ručná sprcha - tri odlišné
prúdy vody! Jednoduchý pohyb
prsta stačí na ich prepnutie.

Vyberte si ten najlepší prúd vody.
Chcete sa uvoľniť? Alebo budete
chcieť rýchlu a energickú sprchu?

Zosilnený prúd vody Vám pomôže
s uvoľnením svalov.

16

KLUDI FRESHLINE

Vlastné fitness
centrum – viac
než len móda
Pokúšate sa zdravo
stravovať a vyvíjate
pravidelnú fyzickú
aktivitu? Potom je zrejmé,
že sa o seba staráte.
Vaše úsilie môžete teraz
doplniť relaxáciou, ktorú
si môžete vychutnať
v pohodlí domova.

Aktivita je viac než len móda - je
dôležitá pre zdravý život.

Po intenzívnom tréningu nie je nič
príjemnejšie ako relaxačná sprcha.

16

K
I O O
Relaxačná sila vody
Po náročnom dni si zaslúžite chvíľku na relaxáciu. Regeneračná sprcha je to, čo v tejto chvíli potrebujete.
Sprchovanie pomáha unavenému telu k opätovnému
získaniu nových síl a je rýchlym a efektívnym spôsobom
odpočinku.

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

s prúdovým typom Volumen

prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen

s prúdovým typom Volumen
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KLUDI LOGO 1S ručná sprcha
s prúdovým typom Volumen
pripojovacie kolienko s držiakom
sprchy

KLUDI LOGO

Univerzálna
dokonalosť
Sprchové batérie by mali vyhovovať potrebám všetkých
užívateľov. Vyberte si klasické a elegantné univerzálne
riešenia vyrobené z vysoko kvalitných materiálov.

Rukoväte nástennej tyče sú
pohyblivé a nastaviteľné podľa
potrieb.

SPRCHA

L = 900 mm

L = 900 mm

L = 600 mm

L = 600 mm

L = 900 mm

L = 1100 mm

K

I O O

O

ručná sprcha 3S
L = 1100 mm
L = 600 mm

O

K

I O O

O

O

ručná sprcha 3S
L = 900 mm

sprchová súprava 1S
L = 600 mm

*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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Dual Shower Systém

Zvoľte si prúd vody, ktorý Vám
pomôže oddýchnuť si po dlhom
a rušnom dni. Čo tak široký
a intenzívny prúd?

Mäkký prúd vďaka svojmu
kruhovému usporiadaniu rýchlo
a efektívne osvieži unavené svaly.

Masážny zosilnený prúd Vás
nabudí a budete sa cítiť ako
znovuzrodený.

166

KLUDI LOGO

Pre aktívny
spôsob života
Dokonale vybavená kúpeľňa a funkčný sprchový
kút sú rovnako dôležité ako profesionálna
výbava na cvičenie. Vyberte si vysokokvalitné
príslušenstvo, ktoré sa ľahko používa.

Sprchová hlava je výškovo
nastaviteľná až do 30 cm,
čím poskytuje používateľovi
možnosť voľby nastavenia podľa
individuálnych potrieb.

Sprchovú hlavu je možné pootočiť
do strán, čo Vám umožní zvoliť si
optimálny prúd vody.

K
I O O
hlavová sprcha 200 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

K
I O O
hlavová sprcha 200 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

SPRCHA

K
I O O
hlavová sprcha 200 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

K

I O O

hlavová sprcha 200 mm
ručná sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
sprchová hadica 1600 mm

ručná sprcha 1S
ručná sprcha 1S
*Nezobrazené

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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K
I
I A
Profesionálna pomoc
Séria vytvorená na špeciálne a profesionálne účely. Batérie MEDI CARE sú ideálne pre
zariadenia, v ktorých sú najvyššími prioritami hygiena a bezpečnosť, akými sú napríklad
kliniky, zdravotnícke zariadenia alebo nemocnice.

Špeciálna rukoväť batérie je veľmi
ľahko ovládateľná. Jednoduchým
pohybom lakťa spustíte alebo
vypnete vodu.

umývadlová jednopáková batéria

Klinik-páka
bez odpadovej súpravy

16

Klinik-páka
bez odpadovej súpravy
otočný výtok

Klinik-páka
bez odpadovej súpravy

Klinik-páka
bez odpadovej súpravy
otočný výtok

KLUDI MEDI CARE

SPRCHA

Klinik-páka
otočný alebo pevný výtok
vyloženie 180 mm

Klinik-páka
otočný alebo pevný výtok
vyloženie 185 mm

vyloženie 245 mm

vyloženie 250 mm

vyloženie 335 mm

vyloženie 340 mm

Klinik-páka
Klinik-páka s uzatváracím
ventilom

voľba teploty ovládacím ventilom
s poistkou proti obareniu 38 °C

K
I I NA A
bezbariérové vaňové madlo
L = 300 and 250 mm

K
I I NA A
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm

*Nezobrazené

K
I I NA A
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

K
I I NA A
bezbariérové vaňové madlo
L = 300 mm

16

K
I
OVI A
Najlepšia starostlivosť
Séria KLUDI PROVITA spĺňa najvyššie štandardy a je nenahraditeľná v nemocniciach,
lekárskej praxi a na všetkých miestach, kde nie je priestor na kompromis.

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte

17

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte
bez odpadovej súpravy

K
vyloženie 180 mm

Dlhý a ergonomický tvar páky
umožňuje jej jednoduché
používanie. Prúd a teplota vody
môže byť ovládaná jemným
pohybom ruky.

vyloženie 120 mm

KLUDI PROVITA

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte
keramická kartuša s poistkou proti
obareniu
otočný alebo pevný výtok

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte
keramická kartuša s poistkou proti
obareniu
otočný alebo pevný výtok

SPRCHA

možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte

umývadlová jednopáková batéria
možnosť voľby Klinik- alebo
Public-pákovej rukoväte
keramická kartuša s poistkou proti
obareniu
otočný alebo pevný výtok

KLUDI LOGO NEO CARE

Public-páková rukoväť 120 mm

*Nezobrazené

Public-páková rukoväť 180 mm

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.
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PREHĽAD BATÉRIÍ

KLUDI kúpeľňové batérie
Rozhodnutie je na Vás
Tvar batérie a výtoku, výška a priemer tela, tvar rukoväte
- tieto a mnohé ďalšie dôležité detaily vstupujú do hry
pri výbere perfektnej batérie. Aby sme uľahčili Vaše
rozhodnutie, pripravili sme pre Vás súhrn všetkých
dostupných sérií kúpeľňových batérií KLUDI. Bočný

17

pohľad Vám môže pomôcť lepšie porovnať a rozlíšiť
hlavné charakteristiky a vlastnosti batérií. Každý model
má jedinečný tvar, ktorý uspokojuje rôzne potreby
a dopĺňa rôzne interiéry kúpeľne. Stačí si už len vybrať
ideálnu batériu!

PREHĽAD FUNKCIÍ

KLUDI funkcie
Veľa možností
Aby bol výber ideálnej batérie jednoduchší, zostavili sme
prehľad všetkých dostupných funkcií pre všetky naše
produktové série. Chcete využiť nižší prietok vody? Alebo
možno hľadáte batériu s výsuvným a otočným výtokom?

S-pointer

Eco

Nízky
tlak

Senzor

Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže rýchlo a ľahko
vybrať tie najvhodnejšie batérie.

Napájanie
batériou

Napájanie
zo siete

Poistka
proti
obareniu

Hygiena

Rýchle odstraňovanie
usadenín
vápnika

Univerzálne
nastavenie

17

FARBY A POVRCHY

KLUDI batérie sa dodávajú v rôznych
farbách a povrchových úpravách.
Ponúkame Vám výnimočné dizajnové riešenia, ktoré
sú veľmi praktické a zároveň sú prispôsobené Vašim
individuálnym potrebám. Vývoj našich batérií sme

17

sa upriamili výlučne na Vaše potreby, ktoré sú pre
nás rozhodujúce.

Chróm

Pozlátené 23 karátovým
zlatom

Biela

Čierna / Chróm

Biela / Chróm

05

45

43

86

91

Poznámky

17

Poznámky
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