
Pre kuchyňu



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.

Značka
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Objavte rozmanitosť našich  
čerstvo vytlačených  
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Mnohé z našich výrobkov boli, vzhľadom na ich 
vysokú funkčnosť, ocenené v medzinárodných 
súťažiach dizajnu a dostali vždy výborné od-
porúčania od medzinárodnej skupiny odborníkov.

Nezávislá medzinárodná skupina odborníkov
ohodnotila značku KLUDI touto 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.

KLUDI – 
najinovatívnejšia
značka roku 
2017

Plus X Award

Plus X Award je svetovo 
najvýznamnejšou cenou 
za inováciu, technológie, 
šport a životný štýl.  Získať 
ho môžu vyvinuté inovatív-
ne technológie, výnimočné 
návrhy a inteligentné pre-
vádzkové koncepty, ktoré 
zodpovedajú potrebám 
používateľa, obzvlášť čo  
sa týka ergonmických 
vlastností.

Interior Innovation Award

Innovation Award je 
jedno z najprestížnejších 
ocenenív oblasti dizajnu. 
Toto ocenenie má medzi-
národnú povahu a udeľuje 
sa iba produktom, ktoré sa 
vyznačujú sofi stikovaným 
a funkčnýmdizajnom.

O spoločosti

KLUDI predstavuje najnovšie trendy 
v kuchynskom dizajne .

Funkčnosť a ergonómia sú hlavnou prioritou 
dizajnu KLUDI.
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Táto fukncia je použitá u nasledovných sérií:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Táto fukncia je použitá u nasle-
dovných sérií: 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Prúd vody alebo sprcha?
Malé tlačidlo – veľké možnosti

Výhody prepínacieho tlačidla sprcha / prúd.

• Vždy správne zvolený prietok vody
• Jednoduché oplachovanie riadu a umývanie ovocia

pomocou jemného prúdu spršky
• Ergonomické umiestnenie prepínača prúdov
• Odtoková hadica z vysoko kvalitných vlákien, ktorá

zaisťuje výnimočnú odolnosť a bezhlukovú prevádzku
• Sprchovú hadicu možno vytiahnuť až o 40 cm

Ďalšou praktickou funkciou je
S-pointer perlátor, ktorý Vám 
umožní nastaviť prúd vody
jednoduchým pohybom prsta.

Silný a intenzívny objemový prúd vody je vhodný pre rýchle 
naplnenie nádob a ideálny pri umývaní riadov, ale môže  
byť príliš silný pri umývaní jemných šalátových listov. Aj 
tento problém sme vyriešili a prispôsobili Vašim potrebám. 
Vďaka malému a ľahko použiteľnému prepínaciemu tlačidlu                                                                                                                            
si môžete jednoducho zvoliť požadovaný prietok vody.

40 cm
Sprchovú hadicu je možné vytiah-
nuť o dĺžku 40 cm.
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Táto fukncia je použitá u nasledovných sérií:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, 
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE

Funkcie

Otočný výtok 
je nutnosťou

Rozšírenie priestoru vďaka 
vyťahovaciemu výtoku!

Nedostatok miesta v kuchynskom dreze? Vyberte si 
batériu, ktorú môžete prispôsobiť  ktorejkoľvek práci 
v kuchyni. Batéria s otočným výtokom  o 360 ° 
poskytuje praktické riešenie pre kuchynské drezy 
a ostrovčeky. 

Výhody otočného výtoku:

• Ľahké manérvrovanie - môžete ho
presunúť kde budete chieť

• Uvoľňuje pracovný priestor okolo
kuchynského drezu

• Poskytuje praktické riešenie pre
kuchynské ostrovčeky a pre dvojdrezy

• Schopnosť naplniť nádoby mimo
kuchynského drezu

Výhody vyťahovacieho výtoku:

• Umožňuje kdekoľvek použiť vodu - a to aj mimo drezu
• Uľahčuje umývanie a plnenie aj tých najväčších hrncov
• Umožňuje nasmerovať prúd vody presne tam, kam

chceme
• Vyťahovací výtok môže byť vysunutý až o 70 cm
• Vďaka svojmu ergonomickému tvaru je ľahko

uchopiteľný

Predstavte si, že môžete vytiahnuť výtok von a zvýšiť 
rozsah batérie až o 70 cm. Vyťahovací  výtok má 
ergonomický tvar a veľmi pohodlne sa používa.

70 cm
Možnosť vytiahnutia o 70 cm.

Funkcia otočného výtoku je použitá v celej sérii kuchynských 
armatúr KLUDI
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Funkcia je použitá v nasledovných sériach KLUDI:
KLUDI E-GO

Elektronické armatúry
-Inteligentná voľba pre Vašu kuchyňu                                              

Výhody elektornických batérií KLUDI:

• Bezdotykové ovládanie - obzvlášť 
      užitočné, keď nemáme voľné ruky
• Možnosť kedykoľvek prejsť na ručnú 
      obsluhu
• Optimalizácia teploty a množstva 
      spotrebovanej vody

Chcete umývať riad bez dotknutia sa kuchynskej 
batérie?Integrovaný infračervený senzor pohybu  
je ideálnym riešením ako umyť riad bez dotknutia sa 
kuchynskej batérie. Vďaka tejto funkcii je možné použiť  
batériu, aj keď máme plné ruky. Integrovaný infračervený 
senzor pohybu pracuje v troch fázach: 

Fáza 1: Zapnutie vody s jediným pohybom
ruky.  Rozsah senzoru v tomto režime je 1-5 cm.
Fáza 2: Detekuje pohyb  v pracovnom poli
20 cm pred  batériou, čo umožňuje voľne pracovať
Fáza 3: Ak senzor už nedetekuje žiaden pohyb,
tak vypne prúd vody automaticky a vráti 
sa do pohotovostného režimu.

Batéria môže byť tiež ovládaná 
ručne,  pomocou pohodlnej bočnej 
zmiešavacej páky. 
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Funkcie

Funkcia je použitá v nasledovných sériach KLUDI:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE

Batéria KLUDI s bajonetovým uzáverom, 
ktorá rieši problém pri otváraní, alebo 
zatváraní okna v blízkosti batérie

Výhody bajonetového uzáveru KLUDI:

• Poskytuje väčšiu slobodu pri navrhovaní , plánovaní  
      a výbere kuchynskej linky a drezu v blízkosti okna
• Jednoduché zdvíhanie batérie zo základne
     - jediným pohybom ruky
• Pre dosiahnutie najvyššej stability a doby používania    
      sú výsuvné rúrky zosilnené opletením z nehrdzavejúcej 
      ocele

Praktické a dômyselné riešenie: 
Bajonetový uzáver na motážnom 
základe.

Veľa ľudí sníva o kuchynskom dreze priamo pod oknom, kvôli prirodzenému svetlu 
a pohodliu pri umývaní. Kvalitu života nám jednoznačne zlepšuje inovatívny bajonetový 
uzáver, vymyslený skvelými vývojármi  KLUDI, ktorý je možné nainštalovať v tesnej 
blízkosti okna. Ak chcete otvoriť okno, jednoducho stačí batériu vytiahnuť 
a odložiť bokom.

Minimálna vzdialenosť medzi 
pracovnou doskou a okenným 
krídlom je 30 mm.

3 cm
Minimálna vzdialenosť 
potrebná na otvorenie okna
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Funkcia je použitá v nasledovných sériach KLUDI:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA

Funkčná a bezpečná 
multiprípojka v kuchyni

Výhody multiprípojky:

• Ventil uľahčuje vypnúť prívod vody práčky alebo 
      umývačky riadu
• Zaručuje bezpečnosť: ventil významne znižuje 
      riziko vytopenia, keď nie ste doma
• Pohodlné umiestnenie ventilu znamená, že sa 
      nikdy nebude musieť zohnúť, aby ste ho vypli
 

 

Spoločnosť KLUDI vďaka multiprípojke prispeva svojim 
dielom k pokojnému chodu domácnosti. Malý ventil  
umiestnený v tele batérie dokáže zastaviť vodu v  
umývačke riadu alebo v práčke. Obtiažna manipulácia 
pod drezom je minulosťou. Tomu sa jednoducho hovorí 
komfort. Malé pootočenie a bezstarostná dovolenka  
alebo víkendový výjazd sa môže začať, pretože voda 
je úplne zastavená.

Otvorenie a zatvorenie ventilu je 
možné jednoduchým pohybom
ruky.

Pre zlepšenie vzhľadu interiéru a získanie cenného  
priestoru v menších kúpeľniach, mnohí z nás presúvajú 
práčku do kuchyne. Multiprípojka je v tomto prípade 
komfortnou a bezpečnou voľbou. 
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Funkcia je použitá v nasledovných sériach KLUDI:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Funkcia je použitá v nasledovných sériach KLUDI:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,
KLUDI LOGO NEO

Funkcie

Jednoduchá montáž
vďaka rýchlospojke

Jednoduchá montáž
vďaka rýchlospojke

Rýchlospojka bola vytvorená z dôvodu, aby boli 
kuchynské batérie KLUDI rýchlo a bezpečne namonto-
vané. Tá sa napojí na koncovku hadice pomocou 
jedného cvaknutia a následne sa spojí s telesom batérie. 
To šetrí čas a peniaze pri montáži, pretože nie sú potreb-
né náročné skúšky tesnosti - s týmto systémom 
je zaručená tesnosť pripojenia priamo od výrobcu.

Výhody rýchlospojky:

• Extrémne rýchla a jednoduchá montáž batérie
      bez náradia a odborných znalostí
• Záruka tesnosti
• Pre pohodlné čistenie hadice prívodu vody 
      k výtoku

Výhody nízkotlakovej batérie:

• Úspory spotreby vody a energie vďaka blízkosti
      umiestnenia batérie a ohrievača, ktorý má vplyv 
      na náklady prevádzky
•    Kompatibilita – naše batérie sú vhodné pre 
     väčšinu dostupných ohrievačov vody

Tento výrobok je určený na ohrev vody pre nízkotlakové 
jednopákové batérie. Toto riešenie sa odporúča pre 
systémy, v ktorých vzdialenosť medzi armatúrou 
a ohrievačom vody je veľká, pretože ohrievanie vody 
je priamo tam, kde je potrebné a šetrí energiu.
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42 205 05 75
drezová jednopáková 
batéria so senzorom 
s adaptérom
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KLUDI E-GO

KLUDI E-GO
Vždy v centre pozornosti

Batérie pre milovníkov
originálneho dizajnu. KLUDI
kolekcia E-GO je ideálna
pre ľudí, ktorí hľadajú od-
vážne estetické riešenie 
spojené s komfortom 
a pohodlím.Tieto batérie sú
vhodné pre moderné
a minimalistické interiéry.

Sú geniálnym doplnkom
moderných 
a minimalistických
bytov pre ich futuristický 
tvar a príslušnú
funkčnosť. Je jedno či ich 
ovládame bezkontaktne
alebo ručne: vždy sú 
v centre pozornosti. Na čo máte dnes chuť?

Stredomorská kuchyňa alebo
ázijské špeciality? Ak radi vo 
Vašej kuchyni experimentujete, 
potom by ste sa nemali báť
experimentovať s dizajnom.

Potvrch: 05 chróm

Otočný  a elastický výtok sa 
môže pohybovať od držiaka 
v akejkoľvek časti 
a v ľubovoľnom smere.

Môžete si vybrať medzi
bezkontaktným alebo 
manuálnym použitím.
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KLUDI E-GO

Kuchyne sú vytvorené
pre ľudí so všetkými ich
emocionálnymi 
a sociálnymi potrebami. 
Dobre navrhnuté interiéry 
vyhovujúce životnému štý-
lu sú miestom, kde ožívajú 
vášne. 

Chuť dobrého 
dizajnu

Biela, flexibilná a odnímateľná 
hadica výrazne rozširuje rozsah 
vodného prúdu.

Vďaka vysokému výtoku pohodlne 
naplníme nádoby, zároveň oplách-
neme riad a prísady potrebné 
na prípravu chutných pokrmov.
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KLUDI E-GO
Kľúčovým prvkom dizajnu kuchyne

Batéria KLUDI E-GO je určená pre milovníkov
jednoduchého a moderného dizajnu, ktorí vedia, 
že i malé detaily môžu mať významné dôsledky. 
Zvýraznené farebnosťou a jemnosťou v modernom,

minimalistickom priestore. Starostlivo si vyberte efektný 
detail s neobvyklým dizajnom, ktorý je v kontraste 
s minimalistickým pozadím, a tak sa môže stať  
stredobodom celej miestnosti.

42 205 05 75
drezová jednopáková batéria 
so senzorom s adaptérom

42 205 05 75
drezová jednopáková batéria 
so senzorom s adaptérom

20 Potvrch: 05 chróm Pre viac infomácií o elektronických batériach pozrite stranu 10.

42 205 05 75
drezová jednopáková batéria  
so senzorom 
s adaptérom

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

42 215 05 75
drezová jednopáková batéria  
so senzorom 
s batériou
 
H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54
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KLUDI E-GO

Maximálny komfort 
v minimalistickom priestore

Zapnite vodu jedným pohybom ruky.
Vďaka vstavanému snímaču elektronického pohybu,
môžete aktivovať batériu bez toho, aby ste sa jej dotýkali.
KLUDI E-GO batéria je jediná na trhu, ktorá môže
 byť ovládaná bezkontaktne alebo ručne pákou.

Snímač reaguje na najmenšie 
pohyby. Udržiava batériu čistú bez 
ohľadu na to, čo robíte v kuchyni.

42 200 05 75
drezová jednopáková batéria 
so senzorom s adaptérom

42 200 05 75
drezová jednopáková batéria  
so senzorom 
s adaptérom

H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

42 210 05 75
drezová jednopáková batéria  
so senzorom 
s batériou
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54
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51 606 05 20
drezová batéria    
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KLUDI ADLON

Biely chic štýl je dlhoroč-
ným trendom vo svete  
bývania a zariaďovania – 
rád sa kombinuje so  
svetlými tónmi dreva.  
Svieži vzhľad tejto vidiec-
kej kuchyne pramení v  
kombinácii jednoduchej 
modernosti a nostalgické-
ho vkusu.

Spotrebiče bohatých 
tvarov, porcelánový riad 
a samozrejme batérie v 
klasickom dizajne. 
Tradičné krížové rukoväte, 
intarzie z pravého porce-
lánu a prepracovaný výtok 
robia KLUDI ADLON ideál-
nym doplnkom v pôsobivej 
kuchyni.

KLUDI ADLON
Inšpirovaná tradíciou

Priťahujú pozornosť predovšetkým 
pre jedinečne opracovaný výtok.

Klasické krížové rukoväte a intarzie 
z porcelánu zdôrazňujú nostalgický
štýl.

Súlad dekorácií a jedinečných 
detailov oslovujú tých, ktorí ocenia
eleganciu v kombinácii s jemnými
materiálmi. 

Potvrch: 05 chróm 21



516060520
drezová batéria  
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51 606 05 20 
drezová batéria   
otočný výtok (360°)

H1 245, H2 180, A 250, 
Ø1 28, Ø2 52

KLUDI ADLON

51 600 05 20 
drezová batéria    
pre beztlakový prietokový ohrievač
otočný výtok (360°)
 
H1 245, H2 180, A 250, 
Ø1 28, Ø2 52

Drevo v kombinácii 
s bielou

Tí, ktorí si cenia tradičnú, teplú a útulnú atmosféru v 
kuchyni inšpirovanú históriou, dávajú prednosť dizajnu 
vidieckeho domu a idylickým pôvodným formám.

Béžové, prírodné a smotanové od-
tiene v nás evokujú pocit komfortu. 
Nezabúdajme na silu farieb pri 
návrhu svojej kuchyne.

Veľký otočný výtok (360°) zabez-
pečuje dostatok priestoru v dreze 
a zabraňuje rozstrekovaniu vody. 
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44 904 F8 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI TANGENTA

KLUDI TANGENTA
Srdce domova

Stredobodom domova 
už nie je obývacia izba, 
ale kuchyňa! Je pravdou, 
že kuchyňa je  srdcom 
domova. Kuchynský stôl je 
miestom, kde sa odohrá-
vajú  dlhé rodinné rozho-
vory, miestom, kde sa  
robia domáce úlohy,  
miestom spoločného 
varenia alebo počúvania 
hudby. V kuchyni sa vždy 
niečo deje, preto je nutné 

vybrať si do kuchyne 
vhodnú batériu, ideálne 
z ušľachtilej ocele 
s výnimočne jemným 
povrchom odolným proti 
poškodeniu. S jednou 
batériou zo série KLUDI 
TANGENTA objavíte
lásku k puristickému 
a rovnako 
vysokohodnotnému  
kuchynskému vybaveniu 
z ušľachtilej ocele.

V kuchyni oceníte najmä to, že telo 
batérie je vyrobené z nerezovej 
ocele a má vhodne tvarovaný
výtok

Pevná a stabilná páka je 
charakteristická pre KLUDI 
TANGENTA.

Prečo by sme mali mať strach
z neporiadku? Spoločné varenie sa 
stane zábavným pre celú rodinu. 
Čistenie je teraz také jednoduché.

Povrch: F8 brúsená ušľachtilá ocel 25



44 941 F8 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI TANGENTA

Varenie 
s rodinou

Batéria z leštenej nerezovej ocele je odolná proti
poškodeniu, škrabancom a zároveň sa ľahko udržiava.
A čo viac, je perfektnou voľbou pre kuchyne v tradičnom 
a modernom štýle. Ich oceľová povrchová úprava je  
kľúčovým konštrukčným prvkom.

S KLUDI s-pointer perlátorom 
nastavíte smer prúdu vody.

Povrch: F8 brúsená ušľachtilá ocel

44 941 F8 75
drezová jednopáková batéria
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd

H1 236, H2 172, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
 

H1 236, H2 181, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 991 F8 75
drezová jednopáková batéria
otočný (110°), 
vyťahovací výtok
 
H1 236, H2 178, A 206,  
Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI TANGENTA

Zvoľte typ vodného prúdu podľa 
Vašich potrieb.

Automatický prepínač umožňuje 
jednoducho zmeniť typ vodného 
prúdu z objemového na sprchový.

Otočný vyťahovací výtok rozširuje 
pracovný priestor, čo umožňuje
rýchlo a účinne umyť ingrediencie 
pre zdravú rodinnú večeru. 
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39 904 05 62
drezová bajonetová 
jednopáková batéria
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KLUDI MX

KLUDI MX
Dokonalý súlad

Na každom detaile záleží  – 
krásny a tvarom dokonalý výtok je 
perfektným príkladom.

Jednoduché nastavenie: objem 
vody a jej teplota môžu byť presne 
nastavené vďaka keramickej 
kartuši.

Ponúkame rad možností pre
vytvorenie modernej kuchyne, 
ktorá je pohodlná a funkčná.

Či už v rustikálnej kuchyni 
vo vidieckom dome
alebo v modernej veľ-
kopriestorovej kuchyni:
KLUDI MX je ideálnym
riešením pre prakticky
mysliacich ľudí. Je spo-
ľahlivá pre každodenné 
používanie a k dispozícii  

v mnohých farebných
variáciách s množstvom 
doplnkových funkcií. 
Dominuje svojou štíhlosťou 
a eleganciou. KLUDI MX 
Vám bude prinášať sku-
točné potešenie 
z vybavenia Vašej 
kuchyne. 

Povrch: 05 chróm, 82 moka/chróm, 92 biela/chróm 31
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KLUDI MX

KLUDI MX s multiprípojkou je per-
fektným riešením v kuchyni (viac
informácií, str. 12).

Ktorý vodný prúd je vhodný:
Objemový alebo sprchový prúd. 
Môžete sa rozhodnúť.

Pôvabný 
dizajn

Pohrajte sa s farbami pri  
návrhu Vašej modernej  
kuchyne. Vyskúšajte 
kombináciu teplej béžovej 
s jemnými odtieňmi šedej 
- kompozíciu dokonale 
dotvorí chrómový povrch 
kuchynskej batérie. 

39 907 05 62
drezová jednopáková 
batéria s multiprípojkou
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Biela je 
"trendy"

Biela kuchyňa je 
v súčastnosti trendom 
interiérového dizajnu.                                                                                                                                         
Pre biele kuchyne 
s drevenými pracovnými 
plochami je biela batéria 
ideálnou voľbou.

Keramická kartuša v tele batérie                                                                                                                                          
precízne reguluje množstvo a 
teplotu vody.

39 941 92 62
drezová jednopáková batéria
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KLUDI MX

Praktické riešenie pre 
Vašu kuchyňu

Ktorá batéria vie najlepšie splniť Vaše požiadavky? Ktoré 
funkcie môžete používať? Zo série  KLUDI MX si môžete 
vybrať z viacerých modelov v rozličných farebných 
variáciách a s rôznymi funkciami.

Vďaka bajonetovému uzáveru 
môžete batériu namontovať aj 
pred oknom, pri umývaní okien ju 
jednoducho vytiahnete a položíte.

39 906 .. 62
drezová jednopáková 
batéria s multiprípojkou
otočný výtok (360°)
prípojka pre práčku 
a umývačku riadu
 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 907 05 62
drezová jednopáková batéria
s multiprípojkou
otočný výtok (360°)
prípojka pre práčku a umývačku 
riadu pre beztlakový prietokový 
ohrievač

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 904 .. 62
drezová bajonetová 
jednopáková batéria
otočný výtok (360°)

 
 
 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 905 05 62
drezová bajonetová 
jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
pre beztlakový prietokový ohrievač
 
 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 945 .. 62
drezová jednopáková batéria
s multiprípojkou
otočný výtok (110°)
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd
prípojka pre práčku 
a umývačku riadu
H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 934 05 62
drezová bajonetová jednopáková
batéria
otočný výtok (360°) 
pre montáž pod okno 
 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 941 .. 62
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (110°)
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd

 
 
H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 942 05 62
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (110°)
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd
pre beztlakový prietokový ohrievač
 

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

Povrch: 05 chróm, 82 moka/chróm, 92 biela/chróm 35



428530577
drezová jednopáková batéria
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KLUDI L-INE

Výsuvný teleskopický výtok
robí umývanie riadu alebo 
oplachovanie ovocia veľmi ľahkým.

Ergonomická bočná páka umož-
ňuje rýchly výber teploty vody a 
výber prúdu vody. 

Vďaka vysokému výtoku sú
pohodlne naplnené aj veľké 
nádoby.

KLUDI L-INE je veľmi 
elegantná. Vysoký výtok 
v tvare L je typickým 
znakom batérie.
Priťahuje pozornosť  
laminárnym prúdom:
prúd vody je veľmi jemný 
a zabraňuje rozstrekovaniu 
vody v dreze. Obdivuhodná 

je funkčnosť KLUDI 
L-INE. Vyťahovací
teleskopický výtok 
a ergonomická páka                                                        
sú pohodlné pri používaní  
- ideálne pre kuchynské 
ostrovčeky a veľké 
dvojité drezy.         

KLUDI L-INE
Dokonale tvarovaná línia

Potvrch: 05 chróm 37
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KLUDI L-INE

Funkčnosť 
a estetika

Varíte radi? Bez ohľadu na to, 
či radi experimentujete
alebo varíte podľa receptu:
Vyberte si pre Vašu kuchyňu 
to najlepšie funkčné 
a estetické riešenie. 

Až o 70  cm viac rozsahu vďaka 
vyťahovateľnému výtoku.

Teleskopický výtok rozširuje
pracovný priestor v okolí batérie. 

42 821 05 77 
drezová jednopáková batéria 
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Krása priamočiarej 
línie

Elegantná séria KLUDI L-INE spočíva v jednoduchosti
dizajnu. KLUDI L-INE batérie predstavujú súlad funkčnosti 
a tvarov v kombinácii s praktickosťou a nadčasovosťou. 
Táto diskrétna pohodlná batéria sa rýchlo stane dôleži-
tým detailom charakteristickým pre Vašu kuchyňu.

42

42 821 05 77
drezová jednopáková batéria
otočný (220°), 
vyťahovací výtok

H1 305, H2 270, A 245-315,  
Ø1 34, Ø2 48

42 814 05 77
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 
 

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 32, Ø2 48 
 
42 819 05 77*
pre beztlakový prietokový ohrievač

Potvrch: 05 chróm*Chýbajúce fotky

42 816 05 77
drezová jednopáková 
batéria s multiprípojkou
otočný výtok (360°) 
prípojka pre práčku 
a umývačku riadu
H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 821 05 77
drezová jednopáková batéria

42 814 05 77
drezová jednopáková batéria

42 817 05 77
drezová bajonetová
 jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 
pre montáž pod okno
 
H1 305, H2 280, A 210,  
Ø1 35, Ø2 48
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KLUDI L-INE

Jemný tvar 
Vás očarí

Jemná a čistá línia KLUDI L-INE dobre zapadá do 
modernej, minimalistickej kuchyne. Ušľachtilý
povrch a decentný dizajn sa jednoducho zlaďuje
s mnohými farbami a materiálmi. 

42 853 05 77
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
dvojotvorová montáž

 
H1 328, H2 185, A 215,  
Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
dvojotvorová montáž
 

H1 321, H2 280, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
drezová jednopáková batéria

42 853 05 77
drezová jednopáková batéria

41



40 803 05 75 
drezová jednopáková batéria
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KLUDI L-INE S

KLUDI L-INE S 
Subtílny tvar

Výsuvný a otočný výtok KLUDI 
L-INE S uľahčuje prácu v kuchyni. 

Veľmi jednoduché použitie 
pomocou bočnej páky.

Krásna kuchyňa prebúdza 
pozitívne emócie a stáva sa
miestom, kde sa chcú ľudia
stretávať.

Navrhnúť interiér 
predstavuje umenie ako 
nájsť a skombinovať 
napríklad farby či 
materiály, k čomu je  
potrebná šikovnosť.
Biela kuchynská linka je 
neodolateľná vďaka 
moderným oceľovým 

prvkom. KLUDI L-INE S 
má subtílny tvar. Batéria, 
ktorá sa veľmi dobre 
uplatnila v kuchyni.  
Najmä, čo sa týka tvaru,
funkčnosti a estetiky.
S týmto výberom batérie 
jednoducho nič nepokazíte.

Povrch: 05 chróm, 93 chróm/matný biely, 87 chróm/matný čierny 43



Výborné torty v krásnej kuchyni 
- pochúťka, ktorej nikto neodolá.

Funkčnosť  
vo svojej naj-
jednoduchšej  
podobe

Čisté línie a prekvapivé
funkcie: Výsuvný výtok 
skrytý v štíhlom tele
zdôrazňuje puristický  
charakter tejto batérie.

408510575
drezová jednopáková batéria
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KLUDI L-INE S

40 803 05 75 
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

40 851 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°), 
vyťahovací výtok 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
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40 851 93 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI L-INE S

40 851 93 75 
drezová jednopáková batéria

Pozdrav zo 
Škandinávie

Biela verzia KLUDI L-INE S v kombinácii s chrómom
bola vyvinutá pre svetlé a útulné kuchyne.
Harmonizuje dobre s drevom a teplými tónmi.
Tento typ kuchyne vytvára pocit škandinávskej 
pohody.  - KLUDI L-INE sa tu cíti veľmi dobre.

Skryté funkcie: Chrómový výtok 
môže byť použitý  ako ručná 
sprška a v kuchyni má flexibilné 
využitie.

40 851 93 75
drezová jednopáková batéria
otočný (360°), 
vyťahovací výtok 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Povrch: 93 chróm/matný biely 47
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KLUDI L-INE S40 851 87 75 
drezová jednopáková batéria

Perfektná
voľba

Môže byť trochu tmavšia? KLUDI L-ine sa so 
svojimi farebnými prvkami hodí ku každému  
drezu a k akejkoľvek kuchynskej doske. 
Nadčasový čierno-chrómový dizajn vhodný 
do kuchýň s minimom farebných tónov a k 
prírodným materiálom.

40 851 87 75  
drezová jednopáková batéria
otočný (360°), 
vyťahovací výtok

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Otočný výsuvný výtok je 
nápaditým riešením, ktoré človek 
pri varení veľmi ocení

Bočná ovládacia páka je príjemná 
na dotyk a uľahčuje prácu.

49



42 803 05 78
drezová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR 
Klasická a štýlová

Trocha výstrednosti 
a guráže? Pri plánovaní 
kuchyne sú tieto vlastnosti 
zásadné.Rovnako 
ako experimentujeme 
s chuťou nových jedál
a s intenzitou korenia, 
nemali by sme sa vyhýbať 
ani odvážnym dizajnovým 
riešeniam. Dvojitý oblúk 
batérie KLUDI BINGO 
STAR pritiahne pozornosť 
svojim estetickým 

detailom, ktorý pomôže 
definovať vzhľad a dojem 
z  priestoru. Pre tých, ktorí 
dajú prednosť tradičnejším 
tvarom,
ponúkame klasický výtok. 
Bez ohľadu na to, ktorý 
model si vyberiete, séria 
BINGO STAR kombinuje
mohutnú konštrukciu so
širokou škálou funkcií,  
ktoré sú v kuchyni 
potrebné.

Pripravte  Vaše obľúbené pochúťky 
a potešte svojich blízkych!

Vďaka funkcii spršky môžete rých-
lo opláchnuť riady a ešte šetríte 
vodu.

Prúd vody alebo sprška:
prepínacie tlačidlo je diskrétne 
umiestnené priamo na výtoku.

Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ 51



42 859 05 78
drezová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR

Biely vyťahovací výtok má 
flexibilné využitie.

Stabilná bočná ovládacia páka
umožňuje pohodlné ovládanie 
prúdu vody.

42 859 05 78
drezová jednopáková batéria
dvojitý výtok otočný o 360°
vyťahovateľná časť výtoku

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,  
Ø2 48

53



428510578
drezová jednopáková batéria

Perfektné riešenie: otočný výtok
má priemer iba 24 mm.

Jasná
voľba

Milujeme svetlý,
priestorný a slnečný
interiér, obzvlášť
v kombinácii s bielou 
farbou, drevom, sklom 
a oceľou.

Oblúkový výtok vody zabraňuje
rozstrekovaniu vody.

54



KLUDI BINGO STAR

Nekompromisné
funkcie

Užite si maximálnu funkčnosť, pohodlie a vysoký 
komfort! KLUDI BINGO STAR je riešenie určené 
pre ľudí, ktorí ocenia všestrannosť a efektívne 
využívanie kuchynského vybavenia.

Len jeden pohyb je potrebný 
k vytiahnutiu batérie z kuchynskej 
dosky, čo Vám umožní ľahko otvo-
riť okno.

Je prekvapivé, koľko užitočných 
funkcií skrýva práve táto batéria!

V kuchyni ožívajú farby
a prebúdzajú sa Vaše zmysly.

42 803 .. 78
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48 
 
42 809 .. 78*
pre beztlakový prietokový ohrievač

42 851 .. 78
drezová jednopáková batéria
otočný (230°), 
vyťahovací výtok 

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

42 852 05 78
drezová jednopáková batéria
otočný výtok
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd
 
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,  
Ø2 48

Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ

42 857 .. 78
drezová bajonetová jednopáková
batéria
otočný výtok (360°)
pre montáž pod okno
 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

42 855 05 78
drezová jednopáková batéria
s pružinou z ušľachtilej ocele
otočný (220°), 
vyťahovací výtok 

H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

*Chýbajúce fotky

42 836 .. 78
drezová jednopáková batéria
s multiprípojkou
otočný výtok (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48
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KLUDI BINGO STAR

Moderné bary a kaviarne 
sa usilujú o spojenie funkčných 
a estetických detailov. KLUDI
BINGO STAR je perfektným 
riešením.

Malý vyťahovací výtok ocení  
každý barista a barman.

Prepínač sprška / prúd je ne- 
oddeliteľnou súčasťou funkčných 
kuchynských batérií.

57



46 851 05 78
drezová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI BINGO STAR XS  
Nová ľahkosť v kuchyni

 KLUDI BINGO STAR XS 
je našou reinterpretáciou 
klasického tvaru oblúka. 
Dizajn sleduje tradičné 
línie a je súčasne sílný aj 
krehký. Pokiaľ varíte ľahko 
a vyvážene, je pre Vás 
KLUDI BINGO STAR XS tou 
správnou batériou. Tenký 
oblúkový výtok je jemný 
a napriek tomu je vrcho-

lom v každej modernej 
kuchyni. Krátka rukoväť a 
otočný vyťahovací výtok 
je technickým vylepšením 
tejto batérie. Matné biele 
a matné čierne povrchové 
varianty ponúkajú pôsobi-
vé kontrasty vo všetkých 
súčasných kuchynských 
prevedeniach. 

Povrch: 05 chróm, 87 chróm/matná čierna, 93 chróm/matná biela

Praktický a pekný:  
S vyťahovacím výtokom idú  
každodenné práce v kuchyni  
oveľa ľahšie.

Dokonalý tvar:                                                                  
Vyťahovací výtok sa po  
použití zaistí.

Moderná a ergonomická:                                              
Skrátená rukoväť Vám padne do 
ruky a umožní úplnú kontrolu nad 
množstvom a teplotou vody.

NOVINKA

59



46 851 87 78
drezová jednopáková batéria
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KLUDI BINGO STAR XS

46 803 05 78
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)  

 
 
 
H1 335, H2 230, A 200, Ø1 34,  
Ø2 50

46 851 93 78
drezová jednopáková batéria
otočný (230°), 
vyťahovací výtok

 
H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

46 851 05 78
drezová jednopáková batéria
otočný (230°), 
vyťahovací výtok

 
 
H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

46 851 87 78
drezová jednopáková batéria
otočný (230°), 
vyťahovací výtok

H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

Povrch: 05 chróm, 87 chróm/matná čierna, 93 chróm/matná biela

Množstvo kontrastných kombinácií -  
tak ako sa to Vám páči

Moderné kuchyne sa vyznačujú jasným rozdelením a  
veľkorysými priestormi. Tu je KLUDI BINGO STAR XS  
ideálnym partnerom z hľadiska funkčnosti a estetického 
vzhľadu. Vďaka svojim tvarom a farebným kontrastom  
dokonale zapadá do akéhokoľvek dizajnu kuchyne.

46 851 93 78
drezová jednopáková batéria
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33 574 05 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO  
Nadčasová klasika

Klasické kuchyne sa 
vyznačujú nadčasovými 
prístrojmi a materiálmi, 
pričom v modernej 
kuchyni  sa kladie dôraz 
na praktickosť a efektivitu.
Je vôbec možné spojenie 
klasickej a modernej  
kuchyne? Ale áno! 
V kuchyni, kde sa prelínajú 
ako klasický  dizajn, tak 

i moderné prvky sa kladie 
dôraz na maximálnu 
funkčnosť, tam sa ponúka
osvedčené riešenie KLUDI 
TRENDO. S klasickým
dizajnom a modernými
detailmi perfektne 
zapadne do vkusne 
vybavenej kuchyne
- jednoduchým nábytkom 
a tlmenými  farbami.

Pohodlná multi-prípojka umožňuje 
prepnutie vody do umývačky riadu 
alebo do pračky.

Stačí len jeden pohyb k otvoreniu  
alebo zatvoreniu ventilu.

V kuchyni je najdôležitejšia kvalita.
Poctivo vybrané ingrediencie
a aromatické korenie dodajú jedlu 
jedinečný charakter.

Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ 63



Váš priestor, 
Vaše pravidlá,Váš vkus

Jedna séria - množstvo možností! KLUDI TRENDO 
ponúka množstvo modelov - s povrchmi  z chrómu 
a nerezovej ocele. Batéria môže byť namontovaná na 

kuchynskom ostrovčeku alebo pod okno (vďaka 
bajonetovému pripojeniu). Batéria je k dispozícii 
s vyťahovacím výtokom a s prepínaním sprška / prúd.

33 574 .. 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)

 
 
 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 576 .. 75
drezová jednopáková batéria
s multiprípojkou
otočný výtok (360°)
prípojka pre práčku a umývačku 
riadu

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52 
 
33 577 .. 75*
pre beztlakový prietokový ohrievač

33 575 .. 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok ( (360°)
pre beztlakový prietokový ohrievač

 
 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 57 905 75
drezová bajonetová jednopáková
batéria s multiprípojkou
pre montáž pod okno
otočný výtok (360°)
prípojka pre práčku 
a umývačku riadu
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52

33 574 05 75
drezová jednopáková batéria

33 574 05 75
drezová jednopáková batéria

*Chýbajúce fotky
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KLUDI TRENDO

Komfort je štandard -
a Váš každodenný spoločník

V kuchyni sú detaily a nenápadné riešenia dôležité, vďaka 
ktorým sú naše každodenné riešenia zábavné.Batérie 
s výsuvným výtokom nastavujú nový štandard pre
pohodlie a komfort v kuchyni. S vyťahovacou ručnou 
sprškou môžete jednoducho naplniť hrniec umiestnený 
vedľa drezu.

Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ

Prepínanie medzi prúdom 
a sprškou je tiež vhodné pri  
umývaní drobností.

33 581 05 75
drezová jednopáková batéria

33 581 .. 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (110°) 
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd
 

H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34,  
Ø2 52

33 578 .. 75
drezová bajonetová jednopáková
batéria
otočný výtok (360°)  
pre montáž pod okno 

 
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52
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Počas  procesu plánovania sa 
oplatí poradiť sa s odborníkmi
a využiť všetky moderné 
prostriedky.

Relaxujte pri práci s hrnčekom
dobrej  a silnej kávy.

Splňte si 
svoje sny

Vytvorenie plánu je 
prvým krokom k splneniu
Vášho sna o krásnej 
a funkčnej kuchyni.  
Nečakajte -zvoľte
si Vaše priority 
a pustite sa do toho!
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428510576
drezová jednopáková batéria
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ  
Podstata modernosti

Minimalistická kuchyňa  
vzbudzuje pozornosť 
úsporným prístupom
k farbám, zatiaľ čo 
industriálna kuchyňa 
hrubým povrchom
a úpravou. Navrhovanie 
týchto typov kuchýň  
vyžaduje starostlivú 
úvahu. Batéria KLUDI 
BOZZ je perfektnou 

voľbou pre minimalistické 
a industriálne kuchyne, 
pričom sa bezproblémovo 
začleňuje svojimi 
jednoduchými a strohými 
designovými prvkami. 
Prirodzený tvar vysokého 
štíhleho výtoku je 
premyslený do posledného 
detailu.

Malý ale funkčný! Výtok je možné 
ľahko vytiahnuť. 

Štíhla páka umožňuje jednoduché 
ovládanie batérie.

Všetci milujú sladké životné
chvíľky. Hrnček kávy s kúskom
torty ich ešte vylepší.

Potvrch: 05 chróm 69



Výsuvný výtok uľahčuje 
každodennú prácu v kuchyni.

Podstatou dobrého vkusu
je umenie kombinovať

Zaujímavá kombinácia vzorov a povrchovej štruktúry 
sa veľmi dobre osvedčili v moderných interiéroch. Drevo 
harmonizuje s kameňom, sklom a oceľou, zatiaľ čo tmavé 
steny je možné kombinovať so svetlým nábytkom.
Nájdenie vhodnej batérie, ktorá sa hodí do designovej 
kuchyne je už len povestnou čerešničkou na torte.

Káva z Kolumbie alebo snáď 
zo srdca Afriky? Vôňa čerstvo 
uvarenej kávy šíriaca sa po 
celom byte nás príjemne stimuluje.
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KLUDI BOZZ42 851 05 76
drezová jednopáková 
batéria

42 803 05 76
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,  
Ø2 48

42 851 05 76
drezová jednopáková batéria
otočný (230°), 
vyťahovací výtok

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48 
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325810575
drezová jednopáková batéria
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KLUDI  OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA  
Jemná a všestranná

Prúd vody alebo sprška: prepínač 
je diskrétne skrytý na výtoku.

Neobvyklá stúpajúca línia výtoku 
je charakteristickým znakom
série KLUDI OBJEKTA.

Varíte podľa receptu alebo radšej 
improvizujete? Tak či tak, určite to 
bude chutiť!

Jemnosť jej línií pôsobí  
štýlovo v celej kuchyni.
KLUDI OBJEKTA je
vhodná pre útulné, svetlé 
kuchyne so ženskými  
prvkami. Vysoká základňa,
tiahle telo a dizajoná  
rukoväť -KLUDI OBJEKTA 

je skutočná hviezda 
medzi batériami. Jej 
klasický vzhľad dokonale 
ladí s elegantným
príslušenstvom a jej 
všestrannosť a funkcie
sú užitočné pri každodennej 
práci v kuchyni.

Potvrch: 05 chróm 73



32 882 05 75
drezová nástenná 
jednopáková
batéria

Funkčná kuchyňa 
plná svetla

V prípade, že Vaša kuchyňa nie je príliš veľká, môže byť
funkčná a krásna. Kombinácia drevenej dosky a bielych 
skriniek priťahuje pozornosť. Okno, ktorým dopadá denné 
svetlo do interiéru, vytvára priestor teplejším a útulnejším.

Inštalácia batérie pod okno nebola 
nikdy jednoduchšia: vďaka bajo-
netovému uzáveru možno batériu 
ľahko vytiahnuť a položiť
na kuchynskú dosku - po tomto 
úkone je možné okno jednoducho 
otvoriť.
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32 574 05 75 
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)

 
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 576 05 75 
drezová jednopáková batéria
s multiprípojkou
otočný výtok (360°)
prípojka pre práčku 
a umývačku riadu
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 577 05 75*
pre beztlakový prietokový ohrievač

32 575 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 
pre beztlakový prietokový ohrievač

 
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

32 578 05 75
drezová bajonetová jednopáková
batéria
otočný výtok (360°) 
pre montáž pod okno

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52

Potvrch: 05 chróm *Chýbajúce fotky74



32 579 05 75
jednopáková 
bajonetová batéria

KLUDI  OBJEKTA

Jedna batéria,
veľa možností!

KLUDI OBJEKTA veľkorysá v prídavných funkciách.
Príklady: bajonetový uzáver, multifunkčný výtok 
alebo vyťahovacia sprška. To všetko zjednodušuje
Vašu prácu v kuchyni. (viac informácií  o týchto
funkciách na strane 8-13).

32 881 05 75 
drezová nástenná jednopáková
batéria
otočný alebo pevný výtok

A 117

32 882 05 75
drezová nástenná jednopáková
batéria
otočný alebo pevný výtok

A 182

32 581 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (110°) 
vyťahovacia sprcha na riad
s preradením sprcha/prúd

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34,  
Ø2 52

32 579 05 75
drezová bajonetová jednopáková
batéria s multiprípojkou
otočný výtok (360°)
pre montáž pod okno, prípojka pre 
práčku a umývačku riadu 
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52
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32 581 05 75
drezová jednopáková batéria

Štandardný  prúd vody je všetko,
čo je potreba pre väčšinu úkonov.

Sprška  môže byť užitočná pri 
opláchovaní riadov alebo umývaní 
ovocia a zeleniny. 

Praktická
voľba!

Nič neuľahčí každodennú
prácu v kuchyni viac,
ako dokonale zvolená
batéria.
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38 973 05 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI ZENTA

Povrch: 05 chróm, 86 čierna/chróm, 91 biela/chróme, 96 brúsená nezerová oceľ

KLUDI ZENTA 
Vyvážený geometrický tvar

Geometrický tvar výtoku
je charakteristickým znakom
série KLUDI ZENTA.

Jednoduchá a diskrétna páka
je integrovaná do tela batérie.

Preferujete čisté línie? Vyberte si 
spoľahlivé zariadenie  a usporia-
dané tvary.

Rovnaké priťahuje 
rovnaké. Kuchyňa 
dominujúca mnohýmii 
farbami a minima-
listickým stolárskym 
remeslom potrebuje tiež 
doplnky s čistými líniami. 
KLUDI ZENTA perfektne 
doplňuje strohé a osobité 
interiéry. Minimalistický 

geometrický tvar 
a jednoliata forma 
batérie ju robí zároveň 
elegantnou a praktickou. 
Batérie KLUDI ZENTA 
sú dostupné s mnohými 
funkčnými možnosťami, 
ako je výsuvný otočný 
výtok alebo prepínač 
prúd/sprška.
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38 984 05 75
drezová jednopáková 
batéria
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KLUDI ZENTA

Moderná kuchyňa
v celej svojej kráse

Moderný dizajn interiéru môže byť tvorený širokým
sortimentom materiálov, ako sú kamenné pracovné dosky, 
drevené povrchy, lesklý chróm a nerezová oceľ. Toto všetko 
v kombinácii s univerzálnou a modernou bielou dodáva  
kuchyni minimalistický vzhľad.

38 981 05 75
drezová jednopáková 
batéria

38 981 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (110°) 
vyťahovací výtok

H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48,5

38 984 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
 
 
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48,5

Potvrch: 05 chróm 81



38 973 96 75
drezová jednopáková batéria

82



KLUDI ZENTA

Univerzálne
použitie

Batérie z matnej nerezovej 
ocele vyzerajú najlepšie
na kontrastnom pozadí.
Skúste kombinovať teplé
drevo s bielymi tónmi

Dokonale pripravené jedlo chutí
najlepšie v krásnom interiéri.

Pohodlie je hlavnou prioritou
v kuchyni - vyberte si preto 
batériu, ktorá sa ľahko používa.
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Nerezová oceľ vo svojej 
praktickej forme

Elegantná ukážka nerezovej ocele. V tejto kuchyni 
sa dopĺňajú lesklé detaily a nábytok v šedých tónoch 
s výraznou bielou. Kuchyňa žiari útulnosťou a šarmom, 
obzvlášť pokiaľ je skombinovaná s drevenými plochami 

a je zaplavená denným slnkom. KLUDI ZENTA sa 
suverénne hrá s kontrastmi. Ostré línie s jemnými  
krivkami spoločne tvoria harmonickú  batériu. 

38 973 96 75
drezová jednopáková 
batéria

38 973 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 973 96 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 979 05 75 
sdrezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°)
pre beztlakový prietokový ohrievač
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Kontrast - kuchyne 
v čiernej a bielej

Geometrické tvary môžu byť použité k vytvoreniu
výrazných kontrastov v interiéri. V kuchyni skúste  
kombinovať  čiernu s bielymi prvkami alebo teplé 
drevo s chladnými zábleskami lesklej

ocele. Rozmanitosť inšpiruje. Vyskúšajte kombináciu  
čiernej batérie s bielym pozadím a  bielu batériu 
s čiernemym pozadím. Vy rozhodujete.

38 973 86 75
drezová jednopáková 
batéria

38 973 91 75
drezová jednopáková batéria

38 973 91 75
drezová jednopáková batéria 
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 973 86 75
drezová jednopáková batéria 
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

Povrch: 05 chróm, 86čierna/chróm, 91 biela/chróme, 96 brúsená nezerová oceľ 85



33 933 05 75
drezová jednopáková batéria
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KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE 
Všestranná vo všetkých smeroch

Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ

Jednoduchá univerzálna 
batéria je perfektnou voľ-
bou i pre 
najkomplikovanejší 
a extravagantný dizajn. 

KLUDI SCOPE dopĺňa 
všetky minimalistické, 
ultramoderné
a podkrovné kuchyne. 

Precízny tvar výtoku je výsledkom 
precíznej práce dizajnérov, ktorí 
venujú pozornosť každému detailu.

Neviditeľný prechod medzi
výtokom a telom je charakteris-
tickým znakom tejto batérie

Kuchyňa by mala byť naplnená 
bohatou arómou, ako je vôňa
čerstvo upečeného koláča.
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33 930 05 75
drezová jednopáková
batéria XL
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KLUDI SCOPE

33 930 05 75
drezova jednopakova
bateria XL

KLUDI SCOPE je jednoducho pre multifunkčnosť! Výsuvný
otočný výtok zjednodušuje umývanie riadu a ovocia.
Bajonetový uzáver umožňuje inštaláciu pod oknom, pričom 
multi-prípojka umožňuje pripojenie s umývačkou riadu alebo 
s práčkou (viac informácií na strane 8-13).

Univerzálna jednoduchosť
a flexibilné riešenie

Interiéry s hnedými povrchmi
vyžadujú svetlé, kontrastné prvky.
Lesklé pochromované batérie 
dokonale dopĺňajú minimalistickú 
jednoduchosť.

*Chýbajúce fotky Povrch: 05 chróm, 96 brúsená nrezová oceľ

33 933..75
drezová jednopáková batéria 
otočný výtok (360°) 
 

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45 
 
33 939 05 75*
pre beztlakový prietokový ohrievač

33 930 .. 75
drezová jednopáková batéria XL
otočný výtok (360°) 

 
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

33 931 .. 75
drezová jednopáková batéria DN 8
otočný (110°), vyťahovací výtok

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35 
 
 
33 932 05 75*
pre beztlakový prietokový ohrievač

33 938 .. 75
drezová bajonetová jednopáková
batéria
otočný výtok (360°), 
pre montáž pod okno
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35,  
Ø2 48
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KLUDI LOGO NEO

KLUDI LOGO NEO 
Preukázaná funkčnosť 

Ak chcete starostlivo porovnať výrobky a analyzovať 
všetky z rozhodujúcich faktorov ešte pred nákupom, oce-
níte batériu KLUDI LOGO NEO. Kombinuje klasický štýl s 
praktickosťou. Otočný výtok (360 °) 
Vám uľahčí prácu. 

37 913 05 75
drezová jednopáková batéria
otočný výtok (360°) 

 
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

37 924 05 75
drezová nástenná jednopáková
batéria DN 15
otočný výtok (360°)

A 226

37 919 05 75
drezová jednopáková batéria 
otočný výtok (360°)
pre beztlakový prietokový ohrievač

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

37  913 05 75
drezová jednopáková batéria

37 913 05 75
drezová jednopáková batéria

Potvrch: 05 chróm90



KLUDI E-GO KLUDI ADLON KLUDI TANGENTA KLUDI MX

KLUDI L-INE KLUDI L-INE S KLUDI BINGO STAR KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE KLUDI SCOPE KLUDI LOGO NEO

PREHĽAD ARMATÚR

KLUDI TRENDO

KLUDI kuchynské batérie
Voľba je na Vás

Tvar batérie, výtoku, výška a priemer tela batérie, tvar 
rukovätí - tieto a mnoho ďalších podrobností vstupujú 
do hry pri výbere batérie. Aby sme Vám uľahčili výber,
pripravili sme pre Vás súhrn všetkých dostupných
sérií kuchynských batérii KLUDI. Bočný pohľad na batérie

Vám pomôže porovnávať ich hlavné charakteristiky
a črty. Každý model má jedinečný tvar, ktorý spĺňa
rôzne potreby a dopĺňa rôzne kuchynské interiéry.
Vyberte si batériu, ktorá je ideálna práve pre Vás!
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S-pointer Eco
Vyťahovací 

výtok 
Sprcha na 

riad 
Rýchlo- 
spojka

Bajonetový 
uzáver

Multi- 
prípojka

Nízky  
tlak

Senzor
Napájanie 
batériou

Napájanie 
zo siete

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI LOGO NEO

Aby bol výber dokonalej batérie jednoduchší, pripravili 
sme pre Vás súhrn dostupných funkcií u všetkých sérií. 
Chcete využiť nižší pretok vody? Alebo možno hľadáte 

batérie s otočným výtokom? Nižšie uvedená tabuľka 
Vám pomôže ľahko a rýchlo vybrať tú 
najvhodnejšiu batériu.

Veľmi praktické je prepínanie
prúd/sprška, vhodné napríklad
pri oplachovaní ovocia a zeleniny.

Vyťahovací výtok značne rozširuje
dosah vodného prúdu.

Funkčnosť je to, na čom v kuchyni 
najviac záleží. Priestor kde sa varí, 
kde sa skladujú potraviny, kde sa 
umýva, sú zónami, ktoré najviac 
vyžadujú nápadité riešenia.

PREHĽAD FUNKCIÍ

KLUDI  funkcie 
Celá rada možností
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FARBY A POVRCHY

Chróm
Chróm/ 
Čierna

Chróm/ 
Matná čierna

Chróm/ 
Mocca

Chróm/ 
Biely

Chróm/ 
Matná biela

Zušľachtená 
oceľ

kartáčovaná

Ušľachtilá  
oceľ

05 86 87 82 91/92 93 F8 96

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI LOGO NEO

Vyberte si vzhľad:
povrchové úpravy a farby

Novým kuchynským trendom sú odvážne farebné kom-
binácie. Farby oživia priestor, komunikujú spolu navzájom 
a tvoria silné kontrasty alebo harmonické produkcie. Z 
tohto dôvodu nájdete v sortimente KLUDI 

zaujímavé farebné variácie Napríklad čierna a biela - 
štylistická jednoduchosť. Čierna batéria je elegantná 
a zmyselná. Batéria z nerezovej ocele sa hodí
do puristických a industriálnych interiérov. 

CHRÓM
UŠĽACHTILÁ  

OCEĽ

ZUŠĽACHTENÁ 
OCEĽ

KARTÁČOVANÁ
CHRÓM/ 
MOCCA

CHRÓM/ 
MATNÁ BIELA

CHRÓM/ 
MATNÁ ČIERNA

CHRÓM/ 
BIELY

CHRÓM/ 
ČIERNA
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