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KLUDI
Újjá álmodjuk fürdőszobáját

Ikonok és funkció
jelölések
Egyedi és gyakorlatias designnal alkotott
termékeink között Ön is megtalálja a megfelelő
csaptelepet, hiszen megalkotásukkor
az Ön igényeire gondoltunk.

S-pointer
A vízsugár iránya állítható, a mosdó alakjának megfelelő
szögben.

Eco
Legalább 40 % vízmegtakarítás.

Nyílt rendszerű vízmelegítő
A csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőhöz való.

Szenzor
Érintésmentesen működtethető csaptelep.

Elemmel működtethető csaptelep
Elemmel működtethető elektronikus csaptelep.

Hálózati áramról működtethető csaptelep
230 V-os hálózati árammal működtethető elektronikus
csaptelep.

HotStop
Forrázás elleni védelem, 38°C-nál lezáró reteszgomb.

Átforrósodásmentes csaptest
Különleges kialakításának köszönhetően a csaptest nem
forrósodik át, így véd az égési sérülésektől.
EcoPlus
A kar középállásáig csak hidegvíz folyik. Meleg(ebb) vizet
a kar balra fordításával kapunk.
Higiénikus kézizuhany
A zuhanyzás befejeztével visszamaradt víz a kézizuhany
felületén kialakított leeresztőn át távozik.

Könnyű vízkőmentesítés
A vízkő a kézizuhany felületéről könnyedén lepergethető.
Egyedileg beállítható
A Dual Shower System termékeknél a fejzuhany pozíciója
vízszintesen és függőlegesen (30 cm-es tartományban)
beállítható
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Design by KLUDI
Termékeink megalkotásakor az Ön igényeire
gondoltunk
Függetlenül attól, hogy tágas tér, vagy éppen csak a szükséges méretű helyiség áll
a rendelkezésére, fontos, hogy a fürdőszoba ne csak az elsődleges szerepét töltse be,
hanem a pihenésnek is teret adjon. Hiszen reggelente itt kezdjük, este itt zárjuk le
a napunkat.
Számunkra az Ön igényei a legfontosabbak. Formatervezőink és mérnökeink
az Ön életstílusához illeszkedő megoldásokat keresik, szem előtt tartva a termékek
használati értékét és a funkcióhoz illeszkedő designt. Ha KLUDI terméket választ,
a kiváló minőséget választja.
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A CÉGRŐL

90 év tapasztalat
A legkiválóbb minőség 1926 óta
Cégtörténetünk egy apró műhelyben indult a németországi
Mendenben, 1926-ban. Már a kezdetektől az volt a
küldetésünk, hogy innovatívabb háztartásokat, magasabb
életszínvonalat nyújtsunk. A családi vállalkozás a konyhák
és fürdők számára fejlesztett számos praktikus ötletnek
és innovatív megoldásnak köszönhetően hamar növekedni
kezdett.
Ezek az elvek vezérelnek minket napjainkban is. A gyártási
folyamatok fejlesztésével és az évek során szerzett
tapasztalatokkal gazdagodva ma a modern alapanyagokat
és technológiákat a hagyományokkal ötvözzük.
Munkatársaink nélkül nem érhetnénk el sikereket - rendkívül
büszkék vagyunk a munkájukra. Több mint 1000 kollégánk
minden egyes gyártás alatt lévő termék kapcsán az elérhető
legmagasabb minőség előállítására törekszik.
Szoros kapcsolatot ápolunk ügyfeleinkkel, és köszönhetően
a nemzetközi munkának, az országhatárokon átívelő
együttgondolkodásnak, gyorsan reagálunk az új trendekre és
a piac örökké változó igényeire.
Fürdőszobai csaptelepeink nem csak funkcionalitásukról
és trendi designjukról, hanem a modern háztartásokban
nélkülözhetetlen fenntarthatóságukról is híresek:
termékeink víz- és energiatakarékosak, és környezetbarát
alapanyagokból készülnek.

Minden egyes termékünkhöz
kvarchomokból készül az öntészeti
mag. A homokot speciális
eljárással juttatják a formába,
majd 8 bar nyomáson 320° C-on
égetik ki.

Minden egyes terméket teljes körű
minőségi, tömörségi és szivárgási
ellenőrzésnek vetünk alá.

Közös szenvedélyünk: a fürdőszoba

Minden termékünket a világhírű
MICHAEL STEIN DESIGN
formatervező stúdió tervezi.

Az igényes, egyenletes
krómozásnak köszönhetően
nyerik el termékeink elegáns
megjelenésüket.
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A CÉGRŐL

KLUDI – a leginnovatívabb
márka
Egy független nemzetközi szakértői bizottság
a KLUDI-nak ítélte a minőség, funkcionalitás, ergonómia
és környezettudatosság területein nyújtott kiemelkedő
teljesítményért járó díjat. A Plus X Award díja egy
visszaigazolás számunkra a KLUDI márkanév hírnevéről
és a nemzetközi piacon betöltött jelentőségéről.
Erre rendkívül büszkék vagyunk, hiszen ezt az elismerést
igen kevés szerelvénygyártó tudhatta eddig magáénak
a múltban.

Számos termékünk szerepelt
előkelő helyen a nemzetközi
design-versenyek szakértői
zsűrijének ajánlásaiban.

A konyhai csaptelepek
tervezésének két fő irányelve a
funkcionalitás és az ergonómia.

Hogy megfeleljünk a vásárlói
igényeknek, folyamatosan
nyomon követjük a konyhai
design-trendeket.
Plus X Award

Interior Innovation Award

Best Design Brand

Számos termékünk nyerte el
a nemzetközi Plus X Award
kitüntetést, mely szavatolja, hogy
ezek a csaptelepek a legkiválóbb
alapanyagok felhasználásával és a
vásárlói igények gondos szem
előtt tartásával készülnek.
Ezen elhivatottságunkat látva
választották világszerte több
millióan a termékeinket.

Az Interior Innovation Award
a világ egyik legnagyobb
presztízsű díja a design
kategóriában. Ebben a nemzetközi
elismerésben kizárólag olyan
termékek részesülhetnek,
melyek kategóriájukon belül
kiemelkedőek design és
funkcionalitás terén.

Kollégáink elhivatott munkájának
köszönhetően nyertük meg a
2016/2017 évben a Best Design
Brand díját is. A folyamatos
fejlesztésre való törekvésünk több
ízben is visszaigazolást nyert
az elmúlt években: mi tudhatjuk
magunkának a legtöbb elismerést
“design” kategóriában.
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KLUDI FLEXX.BOXX
Univerzális falsík alatti egység
Bizonytalan, hogy pontosan milyen megjelenésű csaptelepet válasszon, pedig a
gépészeti előkészítés már időszerű? Semmi gond! Válassza a KLUDI FELXX.BOXX
falsík alatti megoldást, melyhez ráér előlapot választani jóval azután, hogy az
alaptest beépítésre került! Így arra is több ideje marad, hogy átgondolja:
egykaros, termosztátos, vagy nyomógombos kivitelű csaptelepet választ.

Új átöblítési eljárás.
Az alaptesten belül
elhelyezett új rendszer
megkönnyíti a beépítést.

A KLUDI FLEXX.BOXX falsík alatti egység előnyei:

A KLUDI FLEXX.BOXX alaptesthez
a legtöbb KLUDI termékcsaládban
talál funkciós előlapot.

•
•
•
•
•

lehetővé teszi, hogy a funkciós előlapot a KLUDI FLEXX.BOXX falsík alatti
egység beépítése után válassza ki
lehetővé teszi, hogy később termosztátos kivitelűre cserélje egykaros
csaptelepét
az egység elasztomerköpenye kiválóan hangszigetel, így az áramló víz
hangja szinte észrevétlen
kiválóan szigetel: védelmet nyújt a lecsapódó pára és nedvesség ellen
egyenetlen falfelületre is telepíthető

Az alábbi termékcsaládokból választhat funkciós előlapot:
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI MX,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, KLUDI
PROVITA, KLUDI PUSH
8
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FUNKCIÓK

KLUDI PUSH
Zuhany-élmény gombnyomásra
Kompakt megoldás és intuitív design - ezt kínálja a KLUDI PUSH. Csak nyissa
meg és zárja el a zuhanyt az on/off gombbal. Ha két vízvételi lehetőséget - például
fejzuhanyt és kézizuhanyt szeretne - válassza a kétgombos kivitelt! KLUDI A-QA
vízátfolyás-szabályozós gégecső csatlakozóval kombinálva tökéletes, személyre
szabott zuhany-élményt garantál!

A KLUDI PUSH előnyei:
•
•
•
•
•

lehetővé teszi két vízvételi hely egyidejű használatát
a melegvíz-hőfokszabályozó biztonságot nyújt
egyszerű használat
kisméretű fürdőszobákban is ideális
kompatibilis a KLUDI FLEXX.BOXX 88011 egységgel

A KLUDI PUSH egyedülálló
designjának és ergonómiájának
köszönhetően elnyerte a German
Design Award 2016 díját.

A KLUDI A-QA vízátfolyásszabályozós gégecső csatlakozó
lehetővé teszi, hogy pontosan a
kívánt vízmennyiséget állítsuk be.

9
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Elektronikus KLUDI csaptelepek vízhasználat egyetlen ujjmozdulattal
Kifinomult technológia: egy csaptelep, mely a kézmozdulat érzékelésekor automatikusan
megnyitja a vizet. Ha a szenzor érzékelési tartományán belül (1 és 5 centiméteres
távolság között) tartja a kezét, a csaptelep automatikusan megnyitja, majd a kézmosás
befejeztével elzárja a vizet.

Az elektronikus csaptelepek előnyei:
•
•
•

A hőfokállító-karral beállítható
az állandó vízhőmérséklet.

érintésmentes működtetés
a víz hőfokának és mennyiségének igény szerinti beállítása
kevésbé tisztítás igényes használat

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA
10
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FUNKCIÓK

Új eco s-pointer
Egy jó irány!

ÚJ

Fürdőszobai csaptelepek
Mindig a megfelelő szinten

A mosdó méretétől és formájától függetlenül
beállíthatja a vízsugár ideális irányát, megelőzheti a víz
kifröccsenését. Az új eco s-pointer lehetővé teszi, hogy
tetszés szerint állítsa a vízkifolyás szögét miközben
6 liter / percre mérsékli a vízfogyasztást még
magasabb víznyomás mellett is.

A csaptelep kifolyójának magassága többé
nem szab korlátokat! Bátran válassza ki álmai
mosdóját, majd keresse meg az ahhoz illeszkedő
csaptelepet. Több termékcsaládunkban is kedvére
válogathat a különböző magasságú csaptelepek
között, hogy mind a design, mint a mindennapi
használat során több teret adjunk Önnek!

Az eco s-pointer előnyei:

A különböző kifolyó-magasságú csaptelepek előnyei:

•

•

•
•
•

lehetővé teszi, hogy egyetlen ujjmozdulattal
beállítsa a vízsugár kívánt irányát
6 liter / percre mérsékli a vízfogyasztást
még magasabb víznyomás mellett is
lágy, levegővel dúsított vízsugár
vízkőlerakódásnak ellenálló felület

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, KLUDI
Q-BEO, KLUDI MX, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, KLUDI
O-CEAN, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO,
KLUDI LOGO NEO

•
•

a csaptelep ergonomikus formatervezése
kényelmesebb használatot biztosít
kiválaszthatja az Ön mosdójához legjobban
illeszkedő kifolyómagasságot
több lehetőséget kínál a fürdőszoba
elrendezésének kialakításában

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, KLUDI
E2, KLUDI ZENTA, KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI
TERCIO, KLUDI LOGO NEO

11
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EcoPlus funkció
KLUDI HotStop
Környezetbarát és takarékos Szabályozott vízhőmérséklet
Az eredetileg közületi felhasználásra tervezett EcoPlus
funkció (mely a KLUDI ZENTA és KLUDI LOGO NEO
termékcsaládokban elérhető) egyre népszerűbb a
magánháztartásokban is. A funkció lényege, hogy a
kar középállásáig csak hideg vizet enged, innen tovább
fordítva kapunk csak meleg vizet - mikor valóban
szükség van rá.

Azokban a háztartásokban, ahol kisgyerekek, vagy
idősek is használják a csaptelepeket, érdemes HotStop
funkcióval ellátott terméket választani. A vízhálózatban
fellépő hőmérséklet-ingadozások ellen védelmet nyújtó
retesz véd a forrázástól, mivel precíz vízhőfokbeállítást
tesz lehetővé.

Az EcoPlus funkció előnyei:

A HotStop funkció előnyei:

•

•

•
•
•

a meleg víz megnyitása a kar baloldali
elfordításával történik
víz- és energiatakarékos
csökkenti a kiadásokat
könnyen és gyorsan szabályozhatóvá teszi a
vízhőmérsékletet

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO NEO

•
•

nem engedi, hogy a víz hőfoka akaratlanul 38°C
fölé kerüljön
ha mégis 38°C feletti vízhőmérsékletet szeretne,
a reteszgomb lenyomásával feloldhatja a zárat
kényelmet és biztonságot nyújt

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE,
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI MX,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI BOZZ,
KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO NEO, KLUDI PUSH,
KLUDI A-QA, KLUDI FIZZ, KLUDI MEDI CARE,
KLUDI MEDI MIX, KLUDI PROVITA
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FUNKCIÓK

KLUDI fejzuhanyok
Kényeztetés a hétköznapokban
A reggeli zuhanyzás frissít és élénkít - akár jobban felébreszt, mint egy csésze
kávé - hogy újult erővel indulhassunk neki a ránk váró napnak. A jól megválasztott
zuhanytermékek nem csak energiát adnak, de jobb kedvre is derítenek.

A fejzuhanyok előnyei:
•
•
•

a fentről lágyan aláhulló vízsugár kellemes, nyugtató hatású
az esőt idéző zuhanypermet különlegessé teszi a zuhanyzást
a DUAL SHOWER SYSTEM termékek vízszintesen és (30 cm-es
tartományban) függőlegesen is állíthatóak az Ön igényeinek
és a rendelkezésre álló helynek megfelelően.

A DUAL SHOWER SYSTEM
termékekkel
tökéletesen személyre szabhatja
a zuhanyzást: a fejzuhany
vízszintesen elfordítható és
függőlegesen is (30 cm-es
tartományban) állítható.

A maximális kényelemért állítsa
a fejzuhanyt a kívánt szögbe.

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI LOGO, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA
13
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Tökéletes kézizuhany
Háromféle vízsugárral
A zuhanyzásnak több egyértelmű előnye is van a kádfürdővel szemben: gyorsabb,
kevesebb vizet fogyaszt, ráadásul a zuhanykabin jóval helytakarékosabb a kádnál.
Ritkán gondolunk bele az egyéb előnyökbe, nem beszélve arról, ha háromféle vízsugár
közül választhatunk! így legyen szó az energetizáló reggeli, vagy a nyugtató esti
zuhanyzásról, a lágy, masszás és volumen vízsugár közül mindig kiválaszthatjuk az
igényeinknek és hangulatunknak leginkább megfelelőt!

Lágy vízsugár
A puha, levegővel dúsított vízsugár
segít megszabadulni az egész
napos stressztől.

A háromfunkciós kézizuhany előnyei:

Volumen-sugár
A széles zuhanypermet
frissít és energiával tölt el

•
•
•
•

könnyedén válthatunk a vízsugár-típusok között egy ergonomikus kialakítású
váltó, vagy a zuhanyfelület elfordításával
a lágy, levegővel dúsított vízsugár nyugtatóan hat
a széles volumen-permet kellemes zuhanyélményt nyújt
az erős vízsugár intenzív és energetizáló és masszázzsal kényeztet

Masszázs-sugár
Egy erős, masszírozó sugár
elűzi a fáradtságot és
ellazítja az izmokat

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI ZENTA, KLUDI LOGO
14
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FUNKCIÓK

KLUDI kézizuhanyok
vízleeresztő funkcióval

KLUDI csavarodásmentes
gégecső

A KLUDI egy még magasabb szintű higiéniát és
kényelmet biztosít! Ötletes és praktikus kialakításuknak
köszönhetően a KLUDI kézizuhanyokból a zuhanyzás
végén visszamaradt víz egyszerűen és könnyen kiüríthető.

A KLUDI csavarodásmentes gégecső még
kényelmesebb zuhanyzást biztosít! Az elasztikus
bevonat további előny, hiszen nem kell attól tartania,
hogy megkarcolja a kád vagy zuhanykabin falát, így
zavartalanul élvezheti a zuhanyzást!

A vízleeresztő funkció előnyei:

A csavarodásmentes gégecső előnyei::

•
•
•

•

higiénikusabb
könnyebben tisztán tartható
elkerülhető az utólagos, bosszantó csepegés

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI A-QA, KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

•

a zuhanyzás végeztével a gégecső
visszatér eredeti pozíciójába
nem karcolja meg a kád falát, vagy a zuhanykabint

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI SUPARAFLEX
15
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Fürdőszoba - itt indul és
végződik minden nap
A fürdőszoba tervezésekor át kell gondolni, milyen az
Ön számára ideális elrendezés, és ehhez kell kiválasztani
a csaptelepeket. A fürdő stílusa is ugyanilyen fontos:
illeszkedhet az otthona összképébe, vagy éppen
izgalmas kontrasztja lehet. A választás az Öné!

KLASSZIKUS STÍLUS

RUSZTIKUS STÍLUS

•
•

elegáns és univerzális
örökérvényű és harmóniára törekvő stílus,
melyet visszafogott színek és minták
jellemeznek
• kiváló minőségű, természetes anyagok
találkozása: fa, kő és kerámia burkolatok

•

Ajánlott KLUDI termékcsaládok:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI
AMEO, KLUDI BINGO STAR, KLUDI OBJEKTA, KLUDI
TERCIO, KLUDI LOGO NEO, KLUDI A-QA, KLUDI
FRESHLINE, KLUDI LOGO

Ajánlott KLUDI termékcsaládok:
KLUSI ADLON, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO, KLUDI FIZZ, KLUDI
FRESHLINE

•
•

meleg, otthonos hangulat, melyet
földszínek egészítenek ki
a stílus, mely egy vidéki házat, vagy
nyaralót juttat eszünkbe
alapvető jegyek: régi(es) bútorok,
szaniterek és csaptelepek, sok-sok
kiegészítő

16
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STÍLUS

Több,
mint design
„A KLUDI évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
elegáns, az érzelmekre ható, ugyanakkor természetes
megjelenésű formákat alkosson. Termékeink szobrászati
műalkotások, melyekre jó ránézni, megérinteni és
használni.”

Megkönnyítjük a választást: a
CAD- fájlok segítségével már
a tervezés során megtekintheti,
melyik csaptelep-család illik
leginkább az Ön fürdőszobájának stílusához!

Michael Stein, a KLUDI vezető formatervezője

MODERN STÍLUS

INDUSZTRIÁLIS STÍLUS

•
•

•

•

minimalista tér és visszafogott design
egyszerű és visszafogott stílus, melyet
jellegzetes, geometrikus formák, kontrasztos
színek és fényes felületek jellemeznek
a felszereltség a szükségesre szorítkozik,
a hangsúly a funkcionalitáson van

Ajánlott KLUDI termékcsaládok:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE,
KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH,
KLUDI PLUS, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA,
KLUDI FRESHLINE

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 17

•
•

nyers, indusztriális design, mely a szürke,
fekete és fehér árnyalataira épül
ideális tágas terekben, nagy belmagasságú,
loft-jellegű lakásokban, tele beton, vas és
üveg elemekkel
stílus, melyet a poszt-indusztriális enteriőrök
ihlettek design elemek, bútorok és kiegészítők
eklektikus összességével

Ajánlott KLUDI termékcsaládok:
KLUDI E2, KLUDI AMEO, KLUDI BINGO STAR, KLUDI
ZENTA, KLUDI PLUS, KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI
FRESHLINE
17
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510104520
mosdócsaptelep
515254520
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

18
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KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
Időtlen design
A KLUDI ADLON valódi
kincs azok számára, akik
kedvelik a régi idők stílusát,
értékelik a részletgazdag
kidolgozást, mely régi
korok szellemét idézi.
A kort, mikor a használati
eszközök külleme
éppoly' fontos volt, mint
funkciójuk. A KLUDI
ADLON termékcsalád

tagjai ezt a világot
idézik meg. Kecsesen
ívelő kifolyójával és
kerámia díszbetétes
keresztfogantyúival
régies és elegáns
stílust képvisel,
megtestesítve a klasszikus
design és modern
technológia tökéletes
harmóniáját.

A KLUDI ADLON termékcsalád
a retro stílus és a kifinomult
megjelenés tökéletes harmóniája.

A kifolyó lágy és elegáns
íve aprólékos tervezés eredménye.

Kerámia díszbetétes
keresztfogantyúk - a KLUDI
ADLON részletgazdag kidolgozása
igazán lenyűgöző.

Felület: 05 króm, 45 aranyozott, 23 karátos
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510104520
mosdócsaptelep
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KLUDI ADLON

Szaktudás
és szenvedély
A 23 karátos arany felületű csaptelep egyszerűen
vonzza a tekintetet, és meghatározó ékköve a
kontrasztos árnyalatokat egyesítő, klasszikus
stílusú fürdőszobai enteriőrnek.

A formatervezés szakértői
arról híresek, hogy nem
kötnek kompromisszumot. Ha
elkötelezik magukat egy design
mellett, akkor amellett
a végletekig kitartanak.

MOSDÓ

ÚJ
51012..20
mosdócsaptelep

51010..20
mosdócsaptelep

5101045G4
mosdócsaptelep

51046..20
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel

5101005G5*
mosdócsaptelep

ÚJ
5104645G4
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel
5104605G5*
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel

*Kép nélkül
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ÚJ
51043..20
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel

5104345G4
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel

51211..20
mosdócsaptelep

5104305G5*
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel

.. = Felület: 05 króm, 45 aranyozott, 23 karátos
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Egy csepp
női báj
Kecses ívű lábakon álló kád, virágok, bájos
kiegészítők és visszafogott színek - a KLUDI
ADLON termékcsalád krómfelületű tagjai
kiemelik a fürdőszoba nőies hangulatát.

514410520
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

ÚJ
51441..20
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

51525..20
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

51524..20
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

5152405G5
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel
5152445G4*
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

22
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KLUDI ADLON

KÁD

27051..
zuhanyszett
süllyesztett kivitel

51610..20
zuhanycsaptelep

27105..
zuhanyszett
komplett készlet

ZUHANY

ÚJ
5161005G5
zuhanycsaptelep
5161045G4*
zuhanycsaptelep

ÚJ
51720..20
falsík alatti termosztátos csaptelep
elzárószeleppel

5172005G5
falsík alatti termosztátos csaptelep
elzárószeleppel

35156*
falsík alatti termosztátos csaptelep

5172045G4*
falsík alatti termosztátos csaptelep
elzárószeleppel

ÚJ

ÚJ

27514..
fali zuhanykar
L = 415 mm

27510..
fejzuhany
200 mm

*Kép nélkül

.. = Felület: 05 króm, 45 aranyozott, 23 karátos
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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27103..
zuhanygarnitúra
L = 600 mm
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532980575
egykaros mosdócsap ültetett
mosdótálhoz

24
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KLUDI AMBA

KLUDI AMBA
A tökéletes forma
Bár megjelenésében a
szobrászatot idézi, lágy,
organikus formái csak
töredékét képezik annak,
amit ez a csaptelep
nyújt. A KLUDI
AMBA visszafogott
vonalvezetésével és
intuitív működtetésével

egyesíti a formát és
a funkciót. A csaptelep
monolitikus formája
természetes kőfelülettel
és ültetett mosdótállal
kombinálva egy távolkeleti spa-világra
emlékeztet.

A KLUDI AMBA eredeti
formavilága a nemzetközi
szakmai világ figyelmét is
felkeltette. Bemutatása óta
számos kategóriában nyerte
el a formatervezői zsűrik
tetszését.

A diszkrét kar szerves
egészét képezi a monolitikus
csaptestnek.

Az apró gomb tökéletes
illeszkedik a csaptesthez.

Felület: 05 króm
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Határtalan
szabadság
Álló kialakítású, vagy fali kivitel? Álmodja
meg az Ön számára kényelmes fürdőszobát
és ne kössön kompromisszumot a
design terén! A KLUDI AMBA csaptelepek
kiviteltől lehengerlő megjelenésűek.

532980575
egykaros mosdócsap ültetett
mosdótálhoz

530230575
egykaros mosdócsaptelep
530260575*
lefolyógarnitúra nélkül

26
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532450575
falsík alatti, kétlyukas
szerelésű fali mosdócsap

532960575
egykaros mosdócsap ültetett
mosdótálhoz
kifolyó magassága = 213 mm

532980575
egykaros mosdócsap ültetett
mosdótálhoz
kifolyó magassága = 273 mm

532440575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 186 mm

532960575*
kifolyó magassága = 213 mm

532450575*
kifolyó benyúlása 226 mm
38243*
falsík alatti egység
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsaphoz

2017.06.12. 11:21:55

KLUDI AMBA

A forma
harmóniája
Kifinomult formák az Ön fürdőszobájához. Lágy vonalak,
melyek szinte elrejtik a kádtöltő/zuhany váltógombot.
Válassza az Önnek leginkább megfelelő kivitelt, legyen
szó szabadon álló, vagy fali szerelésű változatról!

534450575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
6760005-00
kézizuhany

534450575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

534010538
termosztátos kádtöltőés zuhanycsaptelep

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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534470575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel
kifolyó benyúlása 223 mm

534480575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

27

2017.06.12. 11:21:59

535900575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

Személyes
spa élmény
Ha fürdőszobáját
aromákkal és forró
gőzzel teli spa-szentéllyé
varázsolná, szabadon
álló kádra és designer
csaptelepre lesz
szüksége. A szabadon
álló csaptelep elegáns
kiegészítőként is hat.

535900575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
szabadon álló kádhoz
88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
burkolat alatti egységhez

28
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KLUDI AMBA

KÁD

536500575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

536570575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
visszafolyásgátlóval
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

538300575
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

5350505
kádbefolyó
kifolyó benyúlása 175 mm

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

537100575
egykaros zuhanycsaptelep

534000538
termosztátos zuhanycsaptelep

536550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

538350575
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

537290575
falsík alatti termosztátos
csaptelep

538150575
falsík alatti szelep
látható rész

538470575
kétutas váltó
látható rész

538460575
háromutas váltó
látható rész

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

53811*
falsík alatti szelep
falsík alatti egységhez

29747*
kétutas váltó
falsík alatti egységhez

29757*
háromutas váltó
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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537290575
falsík alatti termosztátos
csaptelep
6651405-00
fali zuhanykar
6757805-00
fejzuhany

Fittnek lenni
életstílus
Egy gyors zuhany az
intenzív edzés után
legalább olyan frissítő,
mint egy alapos
masszázs. Válassza azt
a csaptelepet, mely
segít a feltöltődésben!

538150575
falsík alatti szelep
538470575
kétutas váltó
6765005-00
zuhanyszett kádhoz 1S
6306105-00
gégecső csatlakozó

A kétkamrás fejzuhannyal
egyszerre két vízsugár kényeztet.

A falon belüli kialakítású
fejzuhany tökéletesen
minimalista hatást nyújt.

30
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Tökéletes
választás
Alakítsa ki fürdőszobáját úgy, hogy újra és újra ámulatba ejtse!
Ne feledkezzen meg a fürdőszobai kiegészítőkről - szappantálcáról,
folyékonyszappan-adagolóról, akasztókról - sem! Ezek az apró,
szinte észrevétlen kiegészítők egyedi megjelenést kölcsönöznek.

5397605
folyékonyszappan-adagoló
porcelán

5397505
pohártartó
porcelán

5398505
szappantál
porcelán

5397705
törölközőtartó
kétkaros, fix

32
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KLUDI AMBA

A részletek adnak
karaktert az egésznek
Találja meg a legmegfelelőbb kiegészítőket a WC-hez is.
A megfelelő részletek - mint a WC-papír tartó, vagy
a WC kefe - adják az elegáns fürdőszoba hangulatát.

5398005
fürdőlepedő-tartó
L = 650 mm

5397105
toalettpapír-tartó

5397405
toalettkefe-tartó
porcelán

5398405
akasztó

5397905*
L = 850 mm

*Kép nélkül

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 33

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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490230575
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI E2

KLUDI E2
Egyenes vonalak
Elődeink számára az
építészet egyet jelentett a
matematikai pontossággal
és az ideális arányokkal.
Ezt a harmóniát keresték
az emberek maguk körül,
melyet aztán igyekeztek
a belső terekben is
megjeleníteni. Ha Ön is
ezekben az örökérvényű
igazságokban látja a
szépség eredetét, engedje
meg, hogy elbűvölje a
geometriai formákat,
egyenes vonalakat és
finom formákat bemutató,

hagyományokra épülő
design. A KLUDI E2
termékcsalád lágy ívei
és lekerekített felületei
tökéletes megoldásnak
bizonyulnak azok számára,
akik követik a tradíciókat,
ugyanakkor értékelik
a modern designt. Az
E2 termékcsaláddal
megteremtheti az
időtlen designú enteriőrt:
rendezett, harmonikus és
konvencionális formákat
kombinál.

A kifolyó erős alakját a kar lágy
vonalai ellensúlyozzák.

A hideg-, illetve meleg víz
finom jelölése a karon a modern
megjelenés egyik jellegzetessége.

A határozott vonalak és lágy ívek
harmóniája egy klasszikus stílusú
fürdőszobába illeszkedik.

Felület: 05 króm
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492970575
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI E2

A részletek
ereje
Egy elegáns és funkcióközpontú enteriőrben minden
részlet számít. A fürdőszoba tervezésekor jól átgondolt
ergonómia és design nem csak a szemnek, a léleknek is
felüdítő eredményhez vezet.

A csaptelep letisztult formája
és a falsík alatti szerelésű kivitel
megjelenése modern légkörű
enteriőrt hoz létre.

MOSDÓ

ÚJ
490230575
egykaros mosdócsaptelep
490250575*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás 5 l/min

492950575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 120 mm

492960575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 155 mm

492980575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének magassága =
260 mm

492970575*
lefolyógarnitúra nélkül

BIDÉ

492440575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm

492450575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 230 mm

38243*
falsík alatti egység

38243*
falsík alatti egység

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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492160575
egykaros bidécsaptelep
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495900575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
490230575
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI E2
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Ahol forma és ergonómia
találkozik
Szívesebben frissül fel a zuhany alatt, vagy
inkább pihen a kádban? Egy praktikus és
kényelmesen használható váltó teszi lehetővé,
hogy egy szempillantás alatt válthasson a két
vízvételi hely között.

A zuhany formája megtestesíti
a modern designt.

Akár egy forró fürdőt is
befejezhet egy energizáló,
hideg vizes tusolással akár egyetlen kézmozdulattal.

KÁD

494450575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

494260575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel

494470575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

4950305
kádbefolyó
kifolyó benyúlása 175 mm

496500575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

498300575
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

495900575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
szabadon álló kádhoz

496570575*
felső váltógombbal

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88088*
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez
40
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KLUDI E2

Garantált
diszkréció
A funkciós részek legtöbbjét a fal rejti, csupán a
működtető elemek láthatóak, mint például a
finom formájú, modern megjelenésű kar.

Nem csak gyönyörű, de kézre is
áll: a kar gyönyörű és érintésre
csábít.

ZUHANY

497140575
egykaros zuhanycsaptelep

497290575
falsík alatti termosztátos
csaptelep

496550575
falsík alatti egykaros zuhany
csaptelep

498350575
falsík alatti termosztátos zuhany
csaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

498150575
falsík alatti szelep
látható rész

498470575
kétutas váltó
látható rész

498460575
háromutas váltó
látható rész

53811*
falsík alatti szelep
falsík alatti egységhez

29747*
kétutas váltó
falsík alatti egységhez

29757*
háromutas váltó
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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Személyes
tér
Egy nyitott zuhanyzó
a hálószobában? Miért
ne? A kombinált design
világos, tágas térérzetet
kelt. Egy letisztult
zuhanykabin a megfelelő
csapteleppel megnyerő
alternatívája a
fürdőkádnak.

Fali kivitelű, vagy falsík alatti
szerelésű? Önnek melyik tetszik
jobban?

A fali kivitelű csaptelep polcként
is jó szolgálatot tesz.
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496500575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

KLUDI E2

6774005-00
zuhanygarnitúra 3S
6554305-00
gégecső csatlakozó
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Minden részlet
számít
Egy elegáns fürdőszoba kialakításakor minden részlet
számít. Válassza a szaniterekhez és csaptelepekhez
illő fürdőszobai kiegészítőket - fogmosó poharat,
folyékonyszappan-adagolót vagy szappantálat.
A króm felület egységes hatást kelt.

4997605
folyékonyszappan-adagoló
matt-fehér opálüveg

4997505
pohártartó
matt-fehér opálüveg

4998505
szappantál
matt-fehér opálüveg
140 x 140 mm

4998405
akasztó
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KLUDI E2

Letisztult
stílus
A harmonikus látvány a fürdőszoba minden szegletében
egyaránt fontos - így a WC körüli területen is.
Az egységes megjelenés elengedhetetlen elemi
a gyönyörű kiegészítők.

4999005
kétkaros törölközőtartó
L = 300 mm

4998005
fürdőlepedő-tartó
L = 650 mm

4997705*
L = 455 mm

4997905*
L = 850 mm

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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4997105
toalettpapír-tartó

4997405
toalettkefe-tartó
matt-fehér opálüveg
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520230575
egykaros mosdócsaptelep
524480575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
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KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE
A természet formái
Aprólékosan megalkotott
lágy íveikkel és sima
felületükkel a KLUDI
BALANCE termékek
formába öntik a kifinomult
esztétika fogalmát.
Tökéletes választás azok
számára, akik bátran
kombinálnak a design
területén, így például
szívesen választanak nyers

beton plafont, sötét tónusú
fa felületeket és tömör
kőből faragott mosdót.
Design és funkció ilyen
merész kombinációjában
az apró részletek - mint
például a csaptest felett
szinte lebegő kar mágnesként vonzzák a
tekintetet.

A tökéletesre alkotott csaptelep
rabul ejti az egyedülálló design
szerelmeseit.

A kar gömbszerű foglalata forma
és funkció szempontjából is
lenyűgöz.

A nagy, vízszintes felületek
harmonikusan váltják az organikus
íveket.

Felület: 05 króm
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522980575
egykaros mosdócsap ültetett
mosdótálhoz
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KLUDI BALANCE

Ideális
kombináció
A KLUDI BALANCE a látvány és funkció tökéletes
kombinációját ígéri. Az új eco s-pointer perlátor és a
precíz működésű kerámia kartus egy gyönyörű testben
foglalva megtestesíti a tökéletes forma és kényelmes
használat harmóniáját.

A fali szerelésű mosdócsaptelep
egyre népszerűbb választás a
belsőépítészek között.

MOSDÓ

520230575
egykaros mosdócsaptelep
520260575*
lefolyógarnitúra nélkül

522960575
egykaros mosdócsap
ültetett mosdótálhoz
kifolyó alsó élének
magassága = 212 mm

522980575
egykaros mosdócsap
ültetett mosdótálhoz
kifolyó alsó élének
magassága = 272 mm

5210005
elektronikus vezérlésű
mosdócsaptelep
6 V-os lítium elemről
működtethető
5220005*
230 V-os hálózati áramról
működtethető (adapterrel)

BIDÉ

ÚJ

ÚJ

5210505
elektronikus vezérlésű állószelep
6 V-os lítium elemről
működtethető

522460575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm

522470575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 220 mm

5320505*
230 V-os hálózati áramról
működtethető (adapterrel)

38242*
falsík alatti egység
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsaphoz

38242*
falsík alatti egység
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsaphoz

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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522160575
egykaros bidécsaptelep
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Optimális
megoldás
Egy frissítő zuhany, vagy inkább egy hosszú, relaxáló
fürdő? A látványában és funkcióiban is megnyerő KLUDI
BALANCE termékek megnyerő stílust kölcsönöznek
fürdőszobájának.

527100575
egykaros
zuhanycsaptelep

527100575
egykaros zuhanycsaptelep

524450575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

352500575
termosztátos zuhanycsaptelep

526550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

528350575
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez
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KLUDI BALANCE

Tökéletesre
tervezve
Nagy figyelmet fordítunk a részletekre, gondosan
kiválasztva a legjobb anyagokat és felületeket.
A KLUDI BALANCE csaptelepcsalád ideális választás,
ha fürdőszobai designban elsődleges szerepet kap az
elegancia, stílus és minőség.

527290575
falsík alatti termosztát
528150575
falsík alatti szelep
528460575
háromutas váltó

528150575
falsík alatti szelep
látható rész

528470575
kétutas váltó
látható rész

528460575
háromutas váltó
látható rész

5206105-00
gégecső csatlakozó
visszafolyásgátlóval

53811*
falsík alatti szelep
falsík alatti egységhez

29747*
kétutas váltó
falsík alatti egységhez

29757*
háromutas váltó
falsík alatti egységhez

5205005-00
kézizuhany-tartó

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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Egy termékcsalád
számtalan lehetőséggel
A feltűnő megjelenésű, szabadon álló
csaptelepet, vagy inkább a diszkrét, szinte
a falhoz simuló kivitelt kedveli? Esetleg egy
köztes megoldást keres, úgy, hogy minkét
változat előnyeit élvezze?

Térben álló kádhoz a szabadon
álló kádtöltő- és zuhanycsap
a tökéletes választás.

A falsík alatti csaptelepek
helytakarékos megoldást kínálnak.

524470575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

524480575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

KÁD

524450575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsaptelep

ÚJ
525900575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
szabadon álló kádhoz

526570575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
visszafolyásgátlóval

528300575
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

88088*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez
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5250305
kádbefolyó
kifolyó benyúlása 160 mm

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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524480575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap kádbefolyó
nélkül

KLUDI BALANCE
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520239175
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI BALANCE WHITE
Örökké divatos
A fehér fürdőszoba az
igazi azok számára, akik
rendre és harmóniára
törekszenek. Egy fehér
enteriőrben minden
részlet számít: a finom
megjelenésű, króm felületű
fűtőtesttől a különböző
formájú és méretű
kiegészítőkig. Az ilyen,

lágy tónusú enteriőrben
elengedhetetlen, hogy
a csaptelepek és
fürdőszobai kiegészítők
tökéletesen illeszkedjenek
a visszafogott designba.
A KLUDI BALANCE WHITE
csaptelepek mesterien
kiegészítik egy ilyen,
hófehér világ harmóniáját!

A kar szinte lebeg a csaptest
felett.

A króm részek kontrasztja
fűszerezi az összképet.

Az ergonomikus kar könnyű és
kényelmes működtetést tesz
lehetővé.

Felület: 91 fehér/króm
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522469175
falsík alatti, kétlyukas
szerelésű fali mosdócsap
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KLUDI BALANCE WHITE

Mikor a kevesebb
több
Szereti kiegészítőkkel barátságosabbá tenni a
környezetét, vagy inkább a letisztult, minimalista
megjelenés híve? A falsík alatti szerelésű csaptelepekkel
elegáns enteriőrt álmodhat meg!

Törődni szeretteinkkel - válasszon
legjobb minőségű, környezetbarát
megoldást.

MOSDÓ

520239175
egykaros mosdócsaptelep

522969175
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 212 mm

520269175
egykaros mosdócsaptelep
lefolyógarnitúra nélkül

522989175
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 272 mm

BIDÉ

52100 91
elektronikus vezérlésű
mosdócsaptelep
6 V-os lítium elemről
működtethető
52200 91*
230 V-os hálózati áramról
működtethető (adapterrel)

*Kép nélkül
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ÚJ

ÚJ

522469175
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm

522479175
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 220 mm

38242*
falsík alatti

38242*
falsík alatti

Felület: 91 fehér/króm

522169175
egykaros bidécsaptelep
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Mesteri
kompozíció
A falsík alatti szerelésű csaptelepek értékes helyet
szabadítanak fel anélkül, hogy fel kellene áldozni az
elegáns megjelenést - így válik az esti fürdés pihentető
szertartássá.

A krómozott felületű kád-zuhany
váltó elegáns kontrasztot alkot
a fehér felületekkel, ugyanakkor
könnyen, kényelmesen kezelhető.

KÁD

524459175
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

524479175
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

526509175
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

526559175
falsík alatti egykaros zuhany
csaptelep

528359175
falsík alatti termosztátos zuhany
csaptelep

525909175
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88088*
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül

Felület: 91 fehér/króm

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

527109175
egykaros zuhanycsaptelep
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525909175
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

KLUDI BALANCE WHITE

Tökéletes
illeszkedés
Egy térben álló, hófehér
kád akkor mutat
igazán jól, ha gondosan
megválasztjuk a helyét és
egy fehér, szabadon álló
csapteleppel kombináljuk.
Ez a látvány különösen
megnyerő az organikus
formák és a természet
szerelmeseinek.

A falsík alatti szerelésű
csaptelepek minimalista
megjelenése tökéletes választás
a modern enteriőrökbe.

A fali kivitelű csaptelep polcként
is jó szolgálatot tesz.
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KLUDI BALANCE WHITE

Formatervezés funkció és forma
Egy visszafogott stílusú, határozott elképzelést sugalló
enteriőrt alakíthatunk ki természetes anyagok, egyszerű,
egymást kiegészítő formákkal. Fontos, hogy a stílus
kialakítása közben ne feledkezzünk meg a fürdőszoba
funkcióiról sem - ebben segít a sokoldalú kézizuhany
és a csavarodásmentes gégecső.
A KLUDI FIZZ kézizuhany formája
egy gondoskodó, nyitott kézre
emlékeztet.

ZUHANY

6770043-00
kézizuhany
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6760043-00
kézizuhany
volumen zuhanysugárral

6775091-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6767091-00
zuhanyszett kádhoz
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
volumen zuhanysugárral
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval

6765091-00*
zuhanyszett kádhoz
volumen zuhanysugárral

*Kép nélkül
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6774091-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm

Felület: 91 fehér/króm, 43 fehér
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

6764091-00
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm
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500260565
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI Q-BEO

KLUDI Q-BEO
Egy inspiráló forma
A kevesebb több: az
összképet nagyban
befolyásolhatja egy
látszólag lényegtelen
részlet. A KLUDI Q-BEO
csaptelepcsalád
tökéletes választás azok
számára, akik szeretnék
fürdőszobájukat rendezett,
szinte matematikai
precizitást idéző stílusban
berendezni. A KLUDI

Q-BEO bizonyítja,
hogy a geometria
az enteriőrtervezés
kifogyhatatlan
inspirációs forrása
- a leegyszerűsített
geometriai alakok és
hangsúlyos formák
kombinációja minimalista,
vagy skandináv stílusú
fürdőszobákba is kiválóan
illeszkedik.

Érdekelné egy izgalmas,
futurisztikus fürdőszobai enteriőr?
Merítsen ihletet a csaptest és a
kar éles kontúrjából.

A csaptelep karja megtestesíti a
kubizmus szellemét.

Univerzális, geometrikus
formájával a csaptelep számos
stílushoz illeszkedik.

Felület: 05 króm
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Művészet és
technológia határán
Egy geometrikus formákat felölelő csaptelep szögletes,
vagy éppen ovális mosdón mutat jobban? Ezt döntse
el Ön! Ahogy azt is, melyik kivitel felel meg jobban az
igényeinek: egy praktikus egykaros kivitel, vagy egy
látványos, háromlyukas szerelésű változat!

500260565
egykaros mosdócsaptelep

500230565
egykaros mosdócsaptelep
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501430565
mosdócsaptelep

500260565
egykaros mosdócsaptelep
lefolyógarnitúra nélkül

501290565
egykaros mosdócsaptelep

501430565
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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KLUDI Q-BEO

Az ergonómia éppen olyan fontos,
mint a külső.

Az új eco s-pointer perlátorral egy
ujjmozdulattal szabályozhatja a
vízsugár irányát.

A szinte láthatatlan perlátor egy
praktikus részlet, mely számtalan
csaptelepcsaládhoz kompatibilis.
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504240565
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
508300565
falsík alatti termosztátos egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
6653505-00
zuhanykar mennyezetre
6443005-00
fejzuhany
5012005-00
fali rúd
5010005-00
kézizuhany
6554305-00
gégecső csatlakozó
500260565
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI Q-BEO
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A fürdőszoba
az Ön igényeire szabva
Melyiket választja? A fali kivitelű, vagy
a kádperemre szerelt csaptelepet? Kényelmes,
egykaros változatot, vagy egy elegáns, négyzetes
fogantyús kivitelt? Esetleg zuhanyzót a kád helyett?
Válassza ki azt a terméket, mely a legjobban
megfelel az Ön igényeinek!

504240565
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

504430565
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

504430565
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
álló szerelési mód

504240565
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

5005105
zuhanyszett
süllyesztett kivitel

506500565
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez
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KLUDI Q-BEO

Válassza a
megfelelő megoldást
Egy kézizuhany melynél beállíthatja a dőlésszöget
több, mint személyre szabott zuhanyzás. A fali
rúd szintén fontos részlet! Válassza ki a megfelelő
méretű fali rudat, és a családtagok igényeinek
megfelelő magasságban szerelje a falra.
A kézizuhany fejének állásszöge hat fokozatban állítható - személyre
szabhatja a vízsugár irányát.

ZUHANY

507140565
egykaros zuhanycsaptelep

508350565
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

504000565
termosztátos zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

5010005-00
kézizuhany 1S
könnyen vízkőteleníthető
volumen zuhanysugárral

6554005-00
gégecső csatlakozó

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 69

6555105-00
fix fali kézizuhany-tartó

6554305-00*
visszafolyásgátlóval

5012005-00
fali rúd
L = 900 mm
állítható csúszkával
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm
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410230575
egykaros mosdócsap
416710575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap, oldalkaros kivitel
6785005-00
1S zuhanyszett kádhoz

70

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 70

2017.06.12. 11:24:30

KLUDI AMEO

KLUDI AMEO
Egy csepp luxus
Egy csepp luxus és egy
csipet extravagancia
megfűszerezi fürdőszobája
enteriőrjét. Tegye
lenyűgözővé az amúgy
funkcióközpontú
helyiséget kellemes
színekkel, különleges
felületekkel és szokatlan
részletekkel. Egyszerű,
lekerekített formájával a

ÚJ

KLUDI AMEO a legújabb,
soft-minimalizmusba hajló
trendet hozza el az Ön
fürdőszobájába. Amellett,
hogy a legújabb designt
képviseli, a funkciók terén
is számos megoldást kínál,
az árfekvése az egyetlen
tulajdonsága, mely jóval
elmarad a luxustól.

A kifolyó leegyszerűsített
vonalvezetése és a csaptest ívelt
formája teszi a KLUDI AMEO
termékcsaládot népszerűvé a
legújabb trendek kedvelői között.

A hideg és meleg víz diszkrét
jelölése a karon egy apró, ám
annál fontosabb részlet.

A csaptest és a kar letisztult
vonalainak köszönhetően a
csaptelep ideális választás egy
harmonikus enteriőrű fürdőszobába.

Felület: 05 króm
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KLUDI AMEO

Egy csaptelepcsalád
számos lehetőséggel
Jobban kedveli, ha a mosdó szinte észrevétlenül
van jelen a mosdópulton, vagy a jóval feltűnőbb,
kőtömbből kialakított pultra ültetett változatot
választaná? Legyen szó bármelyikről is, a KLUDI AMEO
termékcsaládban biztosan talál az Ön fürdőszobájának
designjához illeszkedő csaptelepet!

412980575
egykaros mosdócsaptelep

410290575
egykaros mosdócsaptelep

410230575
egykaros mosdócsaptelep

410280575*
lefolyógarnitúra nélkül

410260575*
lefolyógarnitúra nélkül

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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412960575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 210 mm

412980575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 270 mm
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412440575
falsík alatti, kétlyukas
szerelésű fali mosdócsap

Időtlen
design
Mindannyian szeretjük
azokat az időtlen
szépséget képviselő
enteriőröket, melyek akkor
is lenyűgöznek, ha stílusuk
régebbi trendet képvisel.
Izgalmas hatást kelt
például egy hagyományos
csempe szokatlan
mintájú felhelyezése.
De egy fali mosdócsaptelep
is megfűszerezheti az
egyébként tradicionális
berendezésű fürdő
összképét.

Minden napot a fürdőszobában
kezdünk. Ha a reggeli rutint
kellemes környezetben tölthetjük,
jobban indul a nap.

Egy korty a kedvenc kávénkból és
egy finom croissant energiát ad és
kellemes hangulatot teremt.
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KLUDI AMEO

Az eredeti
enteriőr receptje
Ki mondta, hogy a fürdőszobát csakis csempével szabad burkolni? Választhat
téglát is a falra, ahogyan az aktuális trend diktálja. Egy széles, pultra ültetett
mosdó, melyhez jól illik a magas kifolyójú, oldalkaros csaptelep - és máris
kész a hangulatos, modern enteriőr.

Ha kedveli a merész designt,
biztosan tetszeni fog Önnek a
KLUDI AMEO termékcsalád.

410250575
egykaros mosdócsaptelep

412450575
falsík alatti kétlyukas szerelésű,
fali mosdócsaptelep
kifolyó benyúlása 220 mm

412440575
falsík alatti kétlyukas szerelésű,
fali mosdócsaptelep
kifolyó benyúlása 180 mm

38242*
falsík alatti egység

38242*
falsík alatti egység

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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410250575
egykaros mosdócsaptelep

412160575
egykaros bidécsaptelep

410240575*
lefolyógarnitúra nélkül
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KLUDI AMEO

Divatosan
környezetbarát
A víztakarékosság több,
mint a természetszeretet
kifejezése, hiszen saját
bőrünkön és pénztárcánkon
is érezzük a hasznát.
A víztakarékosság ma már
nem csak hotelek és
wellness-központok
számára elérhető, hanem
akár az Ön háztartásában is.

Csaptelep vásárlásakor
érdemes az új eco s-pointer
perlátorral szerelt kivitelt
választani, mely 6l/percre
korlátozza a maximális
vízfelhasználást.

Az eco s-pointer perlátor lehetővé
teszi, hogy beállítsa a vízsugár
irányát és csökkentse a
vízhasználatot.
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413930575
mosdócsaptelep
414240575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
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KLUDI AMEO

Kiegyensúlyozott
enteriőr
Fehér és fekete, fa és acél,
modern és rusztikus elemek
- képes egyetlen enteriőr
mindezeket egyszerre
magába foglalni? Persze csak bánjunk velük módjával
és találjuk meg a megfelelő
eszközöket, mint például a
megfelelő formájú csaptelep.

Alig várja, hogy bebútorozhassa
első saját otthonát? Válasszon
kényelmes megoldásokat!

A divatnak nem kell drágának
lennie. A KLUDI AMEO modern
designt kínál elérhető áron.
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Kontrasztok kombinációjának
művészete
Pasztellek, fehér árnyalatok és bézsek - a leggyakrabban használt fürdőszobai színek.
Törjön ki a megszokottból, merjen egyedi lenni: válasszon különböző textúrákat,
erős színeket majd koronázza meg a az összképet szokatlan bútordarabokkal,
világítástechnikával és designer kiegészítőkkel. Egy egyszerű, mégis luxus benyomást
keltő, háromlyukas szerelésű csaptelep tökéletesen kiegészíti az enteriőrt. A kifolyó és a
gombok letisztult, gyönyörű formája vonzza a tekintet.

A meghosszabbított lapos
kar és a minimalista gomb:
két lehetőség, melyet
a KLUDI AMEO kínál.

413930575
mosdócsaptelep

413930575
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel

413930530
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű, alsóhidas
kivitel
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KLUDI AMEO

Az Ön
stílusa
A fürdőszoba designja
éppen olyan fontos,
mint a konyháé, vagy
akár a nappalié - és
ugyanannyira személyre
is szabható. Válassza ki
a stílust, kiegészítőket
és csaptelepeket, hogy
tökéletesen illeszkedjenek
az Ön életstílusához.

A KLUDI AMEO kezelőgombjai
a csaptest formájának metszetét
idézik.

A kifolyó és a csaptest lekerekített
íve a KLUDI AMEO termékcsalád
védjegye.
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Tartson örökké
a fürdő
Az esti fürdés sokak számára szinte az egyetlen lehetőség a nap folyamán, hogy
önmagukkal törődhessenek. Ezek a nyugalom pillanatai egy jó könyvel, lágy zenével,
amivel megszabadulhatunk a napi stressztől. A KLUDI AMEO az Ön fürdőszobáját is a
nyugalom oázisává varázsolja.

A három-, vagy négylyukas
szerelésű kádtöltő- és
zuhanycsaptelep hosszú,
220 mm-es kádbefolyója lehetővé
teszi, hogy kádperemre, vagy akár
épített parapetfalra telepítse.

414240575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

414450575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

416710575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
oldalkaros kivitel

414470575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel

414480575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
kádbefolyó nélkül
háromlyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
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KLUDI AMEO

Észrevétlenül
tökéletes
A KLUDI AMEO csaptelepek kifinomult technológiát rejtenek: ilyen a
kerámia kartus, a visszafolyásgátló, vagy az új eco s-pointer perlátor,
mely lehetővé teszi, hogy beállítsuk a vízsugár irányát, miközben
6 liter/percre korlátozza a vízfogyasztást. A KLUDI AMEO ergonomikus,
egykaros, és falsík alatti szerelésű, termosztátos kivitelben is kaphatóak.
A választás az Öné!
A zuhanyváltó szinte tökéletesen
belesimul a kifolyó vonalába.

KÁD

414240575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

414240530
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

418300575
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

4150505
kádbefolyó
kifolyó benyúlása 170 mm

416500575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

416570575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
visszafolyásgátlóval
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül
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Felület: 05 króm

83

2017.06.12. 11:25:11

418350575
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

Megnyerő
formák
Egy elegáns csaptelep
sokat emelhet egy
zuhanykabin összképén.
A megnyerő formák,
falsík alá rejtett funkciós
részek és formatervezői
részletek a legtöbbet
hozzák ki akár egy
egyszerű zuhanykabinból
is.

Az oldalkaros, fali szerelésű
zuhanycsap egy innovatív, a
kényelmet szolgáló megoldás.

A fali csaptelepek is viselik a
KLUDI AMEO termékcsalád
jellegzetes formavilágát.
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KLUDI AMEO

Elsőségben az
ergonómia
Bármelyik zuhanycsaptelep-kivitelt választja, a könnyen
kezelhető kar, az egyértelmű jelölések és a precíz
hőfokbeállításnak köszönhetően az egyszerű
és kényelmes és biztonságos használat garantált.

417100575
egykaros zuhanycsaptelep

416750575
egykaros zuhanycsaptelep

6774005-00
3S zuhanygarnitúra

6774005-00
3S zuhanygarnitúra

417100575
egykaros zuhanycsaptelep

*Kép nélkül
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416750575
egykaros zuhanycsaptelep

416550575
falsík alatti egykaros zuhany
csaptelep

418350575
falsík alatti termosztátos zuhany
csaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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331250562
egykaros mosdócsaptelep

86

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 86

2017.06.12. 11:25:18

KLUDI MX

KLUDI MX
Dinamikus alkat
Válasszon akár
világos, fa felületekkel
fűszerezett, modern és
robusztus stílust, vagy
izgalmas, avantgarde
hatást, a KLUDI MX
termékcsalád szinte
bármilyen enteriőrben

megállja a helyét. Az
eredeti vonalvezetésű,
ergonomikus kialakítású
csaptelepek tökéletes
harmóniát teremtenek az
Ön által megálmodott
fürdőszobában.
A KLUDI MX termékcsaládot
áramvonalas, dinamikus formái
és különleges karja jellemzi.

A termékek szépsége a
részletekben rejlik: például
a megnyerő, ergonomikus
kialakítású kar ívében.

A kifolyóba rejtett, új eco
s-pointer perlátor lehetővé teszi,
hogy a vízsugár irányát a kívánt
szögbe állítsa.

Felület: 05 króm
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Alkalmazkodik
az igényekhez
A legtöbb, a hétköznapokban jó szolgálatot tévő technológia a szemnek
láthatatlan. Ez a fürdőszobára is igaz. A KLUDI MX speciális mosdócsaptelepe
egy emelőmechanizmus segítségével a pillanatnyi igényeknek megfelelő
kifolyómagasságot nyújtja. Gyorsan hajat mosna a mosdónál? Vagy éppen
egy nagyobb edényt kell megtöltenie? A KLUDI MX lehetővé teszi Önnek!

Állítsa a csaptelepet magasított
állásba egyetlen egyszerű
mozdulattal - majd használat
után ugyanilyen egyszerűen
visszaállíthatja normál helyzetbe.

331250562
egykaros
mosdócsaptelep

331250562
egykaros mosdócsaptelep
331260562*
lefolyógarnitúra nélkül

331280562
egykaros mosdócsaptelep

331840562
egykaros mosdócsaptelep XXL
normál és magasított
állásban is használható

332150562
egykaros bidécsaptelep
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KLUDI MX

KÁD

334450562
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

354310538
termosztátos kádtöltőés zuhanycsaptelep

334460562
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
kifolyó benyúlása 160 mm
334470562*
kifolyó benyúlása 220 mm

336500562
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

336570562
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
visszafolyásgátlóval
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

1350005
kádbefolyó
kifolyó benyúlása 170 mm
1350105*
kád/zuhany váltóval

358300538
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

337100562
egykaros zuhanycsaptelep

*Kép nélkül
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354300538
termosztátos zuhanycsaptelep

336550562
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

358350538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

89

2017.06.12. 11:25:30

332150562
egykaros bidécsaptelep
336500562
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
6651405-00
fali zuhanykar
6652105-00
ECO fejzuhany
6787005-00
zuhanyszett kádhoz
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KLUDI MX

Ön mi alapján ítél meg egy
hotelt? A komfortérzet fontos
eleme a könnyen és kényelmesen
használható felszereltség a
szobában és a fürdőszobában
egyaránt.

Az enteriőr stílusához igazodó
csaptelepek nem csak az
otthonunkban fontosak.

Önnek is jár a legmagasabb
szintű kényelem, legyen szó az
otthonáról, vagy bárhol a világban.
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420230578
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
Egy sztár az Ön fürdőszobájában
A hagyományos
építészetben a boltív
az esztétika és a
legmagasabb szintű
szakértelem szimbóluma.
Megjeleníthetjük ezt egy
modern enteriőrben? Hát
persze! Lágyíthatjuk vele
egy nyers, szögletes tér
összképét.

A finoman ívelt forma
barátságosabb hangulatot
teremt a modern, üvegés betonfelületek uralta
enteriőrben. A KLUDI
BINGO STAR kecses
alakja melegebbé teszi
a letisztult, minimalista
belsőteret.

A magas, elfordítható kifolyó
több teret biztosít a mosdónál.
Igényeinek megfelelően választhat
a 360 fokos, vagy a mindkét
irányba 30 fokos szögben
elfordítható kifolyójú kivitel közül.

A kifolyóba rejtett kaszkád
caché perlátor levegővel dúsítja
a vizet és 5 liter/percre korlátozza
a maximális vízfogyasztást.

Az ergonomikus oldalkar könnyű
használatot tesz lehetővé.

Felület: 05 króm
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420230578
egykaros mosdócsaptelep

94

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 94

2017.06.12. 11:25:48

KLUDI BINGO STAR

A vendégeknek
csakis a legjobbat
Mikor kisméretű fürdőszobát kell berendeznie,
fontos, hogy olyan csaptelepet válasszon, mely
a legtöbbet nyújtja a rendelkezésre álló térben.
A KLUDI BINGO STAR mosdócsaptelep KLUDI
A-XES fürdőszobai kiegészítőkkel kombinálva
egységes légkört teremt.

420300578
egykaros mosdócsaptelep
mindkét irányba 30°/30°-ban
elfordítható kifolyó

420230578
egykaros mosdócsaptelep
360°-ban elfordítható kifolyó

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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322600575
egykaros mosdócsaptelep XL
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KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA
Egyszerűen szép
A gyönyörű fürdőszoba
alapképlete: lágy
tónusok, finomra
csiszolt fafelületek, és
gondosan megválasztott
csaptelepek. A KLUDI
OBJEKTA termékcsaládot
azoknak ajánljuk, akik
a lágy formákat, és az

egyterű, tiszta designt
kedvelik. Tökéletesre
formált karjával, klasszikus
vonalvezetésű kifolyójával
és kecses íveivel
tökéletesen beleolvad
a természet ihlette
enteriőrbe.

Visszafogott, diszkrét megjelenése
ellenére meghatározó pontja a
fürdőszoba designjának.

Organikus alakjának
köszönhetően a
kar könnyen használható.

A kifolyó lágy és tiszta
íve vonzza a tekintetet.

Felület: 05 króm
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Az egész család
számára
Egyetlen csaptelep, sok-sok használóval - fontos, hogy a család minden tagjának
igényeit kielégítse. Válasszon univerzális, mégis személyre szabott megoldást.

322330575
egykaros mosdócsaptelep
322350575*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 5 l/min

322600575
egykaros mosdócsaptelep XL
kifolyó alsó élének
magassága = 160 mm

320230575
egykaros mosdócsaptelep

324160575
egykaros bidécsaptelep

320240575*
lefolyógarnitúra nélkül

322320575*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 2 l/min
98
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KLUDI OBJEKTA

Minden tökéletesen
működik
Egy gondosan megtervezett, fehérekkel és fafelületekkel
ékesített fürdőszobában fontos, hogy megtaláljuk a
stílusban megfelelő csaptelepet. A falsík alatti szerelésű
csaptelepek a kád és a zuhany terében is letisztult és
elegáns hatást keltenek.

A legmagasabb fokú biztonság érdekében válasszon átforrósodásmentes
csaptestű termosztátos kivitelt. Ez a tulajdonság különösen nagy
segítség, ha kisgyermekek vagy idős családtagok használják a
csaptelepet.

KÁD

326530575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

352010538
termosztátos kádtöltőés zuhanycsaptelep

326500575
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

358300538
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

326550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

358350538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

327640575
egykaros zuhanycsaptelep

*Kép nélkül
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352000538
termosztátos zuhanycsaptelep
50% vízmennyiség-határoló
reteszgombbal

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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383500575
egykaros mosdócsaptelep
387550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
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KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN
A természet ereje
A KLUDI O-CEAN
termékcsaládot a
természet ihlette:
a kifolyóba rejtett
vízsugárrendező
természetes
zuhataghatást kelt.
Ez a csaptelep tökéletes
választás természetes
hatású fürdőszobákba,

ahol fa és kőfelületek
és organikus formájú
kiegészítők és csaptelepek
uralják a teret. Egy azúr
színre festett fal tökéletes
háttér lehet a feketefehér fotóknak, vagy egy
hajóablakra
emlékeztető tükörnek.

A KLUDI O-CEAN megalkotásakor
a természetet tartottuk szem előtt.
A forrázás elleni védelemmel
ellátott kerámia kartus és az új
eco s-pointer perlátor lehetővé
teszi, hogy a vízfogyasztást
akár 50%-kal csökkentsük.

A KLUDI O-CEAN termékcsalád
a természeti elemek és a finom
elegancia kombinációja.

A széles kaszkád perlátor
természetes hatású vízzuhatagot
formáz.

Felület: 05 króm
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Teljes gőzzel előre Minden nap egy új kaland!
A kezelőkar egy elegáns joystick, mellyel még precízebben
beállítható a víz mennyisége és hőfoka. Ha így kezdődik,
ez a nap már csak jó lehet!

383450510
egykaros mosdócsaptelep

383450510
egykaros mosdócsaptelep
joystickkal
zuhatag-vízsugárrendezővel

383400575
egykaros mosdócsaptelep
zuhatag-vízsugárrendezővel

383500575
egykaros mosdócsaptelep

420250573
egykaros mosdócsaptelep

383510575*
lefolyógarnitúra nélkül
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KLUDI O-CEAN

Egységes fürdőszobai
stílus
Ahogyan az óceánok, a KLUDI O-CEAN termékek is
végtelen lehetőségeket rejtenek: válassza akár a fali,
akár a falsík alatti szerelésű kádtöltő- és zuhany, vagy
zuhanycsaptelepet, biztos lehet benne, hogy minden
elvárása teljesül!

A kádtöltő- és zuhanycsaptelep
polcként is szolgálhat.

KÁD

387700575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

387500575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

387570575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
visszafolyásgátlóval
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

388300545
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

389700575
egykaros zuhanycsaptelep

*Kép nélkül
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387550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

388350545
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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382450576
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
385330576
egykaros bidécsaptelep
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
A minimalizmus esszenciája
A KLUDI BOZZ
termékcsalád megtestesíti
a minimalizmus eszméjét.
Kiegyensúlyozott
megjelenésével,
sallangmentes, minimalista
formáival tökéletes
kiegészítője a modern

stílusú fürdőszobának.
A hengeres testek
letisztult egyszerűsége
lehetővé teszi, hogy
akár luxusenteriőrökben is
a helyiség szerves részévé
váljon.
A KLUDI BOZZ formája
a loft-stílusú enteriőrökben
érvényesül igazán.

A gondosan megtervezett kifolyó
íve fröcskölésmentes használatot
garantál.

A hideg, és meleg víz jelölések
diszkréten simulnak a krómozott
csaptestbe.

Felület: 05 króm
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Lehetőségek
tárháza
Nyílt terek, kombinált felületek - az aktuális fürdőszobai terek fő eleme a választás
szabadsága. Egy széles, nagyméretű mosdó esetében a legjobb választás egy
háromlyukas szerelésű mosdócsaptelep. Magas, kecses kifolyójával és finom
kezelőkarjaival tökéletes harmóniát alkot a kerámia szaniterrel.

Válassza az Önnek tetsző
kezelőkart! Az egyenes, stickjellegű, vagy keresztfogantyús
tetszik jobban?

383930576
mosdócsaptelep

ÚJ
382910576
egykaros mosdócsaptelep
382920576*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 5 l/min

382960576
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 234 mm

383930576
mosdócsaptelep háromlyukas
szerelésű kivitel
teli fogantyús változat
383930520*
keresztfogantyús változat

381450576
falsík alatti, háromlyukas
szerelésű fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm
381450520*
keresztfogantyús változat
381460576*
kifolyó benyúlása 230 mm
381460520*
keresztfogantyús változat
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KLUDI BOZZ

Az egyszerűség
szépsége
A modern, minimalista enteriőr szinte elengedhetetlen
kelléke a fali csaptelep. Még egyszerűbb megoldást
kínál a fali- és az állószelep, ahol a víz a kifolyó
végének elfordításával nyitható és elzárható.

382450576
falsík alatti, kétlyukas
szerelésű fali mosdócsap

380160530
állószelep kifolyóra szerelt
kezelőelemmel

382440576
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm
382450576*
kifolyó benyúlása 230 mm
38243*
falsík alatti egység

380160530
állószelep kifolyóra szerelt
kezelőelemmel

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
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380180530
fali állószelep
kifolyó benyúlása 185 mm

385330576
egykaros bidécsaptelep

380170530*
kifolyó benyúlása 110 mm
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386500576
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

Üdítő
zuhany
Az egyszerű kézizuhanyt,
vagy a nagyméretű
fejzuhanyt kedveli jobban?
Bármelyiket válassza is,
többé nem akar majd
kijönni a zuhanykabinból!

A túlfolyónál kialakított kádtöltő
feleslegessé teszi a hagyományos
kádbefolyót.

A KLUDI ROTEXA MULTI rendszere
a legjobb választás a minimalista
design szerelmeseinek (bővebb
információ a 155-156. oldalakon).
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KLUDI BOZZ

Több szerep,
több feladat
Egy minimalista fürdőben a berendezési tárgyaknak
gyakran több szerep is jut. A KLUDI BOZZ higiéniai
zuhanyszettjével a WC akár bidéként is használható.

A higiéniai zuhany tökéletesen
illeszkedik a kézbe. A rajta
található gombbal nyithatjuk meg
és zárhatjuk el a vizet.

KÁD

386910576
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsaptelep

386500576
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

387160576
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

386570576*
visszafolyásgátlóval

38624N*
falsík alatti

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

384240576
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm
384240520*
keresztfogantyús változat

ZUHANY

388310576
egykaros zuhanycsaptelep

352030538
termosztátos zuhanycsaptelep

386550576
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

389990576
higiéniaizuhany-szett

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül
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Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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382570575
egykaros mosdócsaptelep
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
A gyönyörű enteriőr receptje
A KLUDI ZENTA
termékcsaládot a
rendezett, letisztult design
kedvelőinek alkottuk meg.
Egy nagy gondossággal
elrendezett enteriőrben
minden formának és
minden részletnek pontos

helye van. A KLUDI ZENTA
csaptelepek tökéletesen
kiegészítik a geometrikus
hatású enteriőrt,
miközben izgalmas
kontrasztot hoznak létre
a fehér árnyalatokkal és
fafelületekkel.

A KLUDI ZENTA geometrikus
formák, henger és téglatest
együtteséből áll.

A kar fejét alkotó kör alakot
izgalmas megismételni az
enteriőrben - például egy
kör alakú mosdóval.

Elegáns, kiegyensúlyozott
és méltóságteljes vonalaival
tökéletes alkotóeleme a
minimalista enteriőrnek.

Felület: 05 króm
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A választás
az Öné
Építse a fürdőszobai designt merész formákra! Egy
határozott vonalú fali szekrény és egy látványos
megjelenésű mosdó, magas, karcsú csapteleppel nem
harsány, mégis lenyűgöző enteriőrt képez.

382570575
egykaros mosdócsaptelep

382440575
falsík alatti kétlyukas
szerelésű fali mosdócsaptelep

ÚJ
382500575
egykaros mosdócsaptelep
382500575W*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 4.8 l/min
382520575*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 2 l/min
382510575*
lefolyógarnitúra nélkül
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382640575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 120 mm
382650575*
lefolyógarnitúra nélkül

382570575
egykaros mosdócsaptelep
kifolyó alsó élének
magassága = 258 mm

382450575
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 230 mm
382440575*
falsík alatti, kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
kifolyó benyúlása 180 mm
38243*
falsík alatti egység

2017.06.12. 11:27:26

KLUDI ZENTA

Valódi stílusikon Tökéletes kombináció luxusenteriőrökbe
A klasszikus design és funkcionalitás kombinációjával a háromlyukas szerelésű
mosdócsap eleganciát kölcsönöz a fürdőszobának, miközben a múlt ikonikus
stílusát is megeleveníti.

Akár fali, akár álló szerelésű
csaptelepet szeretne, további
lehetőségként érintésmentesen
működtethető, elektronikus
kivitelt is választhat!

383930575
mosdócsaptelep

420250575
egykaros mosdócsaptelep
420260575*
lefolyógarnitúra nélkül

*Kép nélkül
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383930575
mosdócsaptelep
teli fogantyú

3810005
elektronikus vezérlésű
mosdócsaptelep
vízhőfok-szabályozó karral
9 V-os alkáli elemről működtethető

3840005
elektronikus vezérlésű
mosdócsaptelep
vízhőfok-szabályozó karral
kifolyó benyúlása 240 mm

3820005*
230 V-os hálózati áramról
működtethető (adapterrel)

3850005*
kifolyó benyúlása 190 mm

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

Szükséges tartozék:
falsík alatti elektronikus alaptest
38001 vagy 38002
113
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386500575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
6075005-00
2S zuhanyszett kádhoz
6306105-00
gégecső csatlakozó

Volumen-vízsugár
Széles vízsugár, mely erős,
frissítő, energizáló hatású.

Lágy permet
Ha a fokozatos ébredés híve,
a lágy permet kellemes,
simogató ébresztőt ígér.

Masszázs-sugár
Érezze, ahogy a testéből elpárolog
a stressz amint a víz munkához lát.
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KLUDI ZENTA
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Lazítás
a hétköznapokban
A tökéletesre tervezett fürdőszobában a kád
nélkülözhetetlen. Töltse hát meg forró vízzel, adjon
hozzá illóolajokat és merüljön el a habok között - egy
aromafürdő megfiatalítja a testet és a lelket,
tökéletesen ellazít egy hosszú, fárasztó nap után.

A termosztátos csaptelepek
HotStop funkciója állandó
vízhőmérsékletet garantál,
ingadozás nélkül (bővebb
információ a 13. oldalon).

KÁD

386700575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

35101..38
termosztátos kádtöltőés zuhany csaptelep

384470575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
háromlyukas szerelésű
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

384240575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

384460575*
kifolyó benyúlása 140 mm

ZUHANY

386500575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

388300545
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

388700575
egykaros zuhanycsaptelep

351000538
termosztátos zuhanycsaptelep
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KLUDI ZENTA

ZUHANY

386550575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

388350545
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

6063005-00
zuhanygarnitúra 1S
L = 600 mm

6073005-00
zuhanygarnitúra 2S
L = 600 mm

6064005-00*
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm

6074005-00*
zuhanygarnitúra 2S
L = 900 mm

6083005-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 600 mm

6075005-00
zuhanyszett kádhoz 2S

6084005-00*
L = 900 mm

*Kép nélkül
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6065005-00*
zuhanyszett kádhoz 1S

6060005-00
kézizuhany 1S
volumen zuhanysugárral

6080005-00
kézizuhany 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs
6070005-00*
kézizuhany 2S
kétféle zuhanysugárral:
volumen, lágy

6609005-00
KLUDI ZENTA DUAL SHOWER
SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 2S
KLUDI SUPARAFLEX gégecső
1600 mm

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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382518675
egykaros mosdócsaptelep

118

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 118

2017.06.12. 11:30:58

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
Feketén, fehéren
A KLUDI BLACK&WHITE
az ellentétek tökéletes
harmóniája: fekete
és fehér, hengeres és
négyzetes alakok alkotnak
lenyűgöző összhangot.
Egy merész, kontrasztokkal
dolgozó enteriőrben a
fekete és fehér termékek

egyszerre adnak lendületet
az összképnek, és
illeszkednek be szinte
észrevétlenül. Tökéletes
választás mindazoknak,
akik szeretnek kísérletezni,
mert tudják, hogy a
designban nincs lehetetlen.

Az egységes design érdekében
fontos, a fekete csaptelep mellett
más, azonos színű részlet is
jelen legyen.

A fehér a tisztaság és frissesség
érzetét adja, míg a króm részek
fényesek és csillogóak.

A hosszú, karcsú kifolyó
kényelmesebbé teszi a reggeli
mosakodást.

Felület: 86 fekete/króm, 91 fehér/króm
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Részekből
egész
A fürdőszoba domináns árnyalata a fekete? Törje meg
a monotóniát hófehér csaptelepekkel! Izgalmasabbá
varázsolná a fehér kád összképét? Kombinálja ébenfekete
csapteleppel - a végeredmény lenyűgöző lesz!

382519175
egykaros mosdócsaptelep

386708675
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
60800 86-00
kézizuhany

38260..75
egykaros mosdócsaptelep XL

38250..75
egykaros mosdócsaptelep

38251..75
egykaros mosdócsaptelep
lefolyógarnitúra nélkül

38530..75
egykaros bidécsaptelep
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KÁD

38670..75
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

35101..38
termosztátos kádtöltőés zuhanycsaptelep

38650..75
falsík alatti egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

60650..-00
zuhanyszett kádhoz 1S

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

ZUHANY

38870..75
egykaros zuhanycsaptelep

38655..75
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

35100..38
termosztátos zuhanycsaptelep

6066091-00
zuhanyszett kádhoz 1S

60840..-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm

6085091-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

60800..-00
kézizuhany 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

60600..-00
kézizuhany 1S
volumen zuhanysugárral

*Kép nélkül

.. = Felület: 86 fekete/króm, 91 fehér/króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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Ellentétek
vonzzák
egymást
Ön is egyetért a régi
mondással, mely szerint
az ellentétek vonzzák
egymást? Ha Ön is úgy
gondolja, hogy a
különbségek fűszerezik
meg az életet, válasszon
kontrasztos kiegészítőket
az otthonába - és persze a
fürdőszobába is.

A sötét tónusú fürdőszobai
enteriőr közkedvelt trend
az utóbbi időben.

A kád vagy zuhany köré sötét
burkolatot választani - ez az
elegancia magas szintje. Törje meg
a fekete árnyalatok monotóniáját
fehér csaptelepekkel.
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351008638
termosztátos zuhanycsaptelep

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

6084086-00
zuhanygarnitúra 3S

123

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 123

2017.06.12. 11:31:19

384840575
egykaros mosdócsaptelep XL
386560575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
6709005-00
KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
6306105-00
gégecső csatlakozó
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KLUDI TERCIO

KLUDI TERCIO
Az önkifejezés ereje
A határozott emberek
általában jól érzik magukat
az erőteljes és határozott
stílusú enteriőrben. Az
ilyen, indusztriális hatású
terekben a legkisebb
részlet is kiemelten fontos
lehet, ezért gyakran jelenik
meg benne a vakolatlan

tégla, sötét fafelület,
és az erőteljes
vonalvezetésű csaptelep.
A KLUDI TERCIO
termékcsalád első
látásra egyszerű, mégis
rendkívül vonzó formái és
ergonomikus működtetése
miatt méltán népszerű.

A KLUDI TERCIO nagysága
egyszerűségében rejlik: a
hagyományos designt
trükkös részletek teszik
izgalmassá.

A kar gondosan kialakított
formája tökéletesen kiegészíti
a kifolyó alakját.

A kerámia kartusnak köszönhetően
könnyen, gyorsan és precízen
beállítható a víz mennyisége
és hőfoka

Felület: 05 króm
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A kényelem
a kulcs
A mosdó körüli területek megtervezésekor a legfontosabb szempont a kényelem. Egy jól
kialakított mosdó segít, hogy már a reggeli készülődésnél jól induljon a nap. A csaptelep
kapcsán érdemes pontosan átgondolni, mi az ideális kifolyómagasság és működtetési
mód: az ergonomikus egykaros kivitel, vagy a stílusos kétgombos verzió áll jobban
kézre? A KLUDI TERCIO termékcsaládban mindkét változat megtalálható!

Pultba épített, vagy szabadon
álló mosdó? Válassza a
stílusnak és kialakításnak
legjobban megfelelő csaptelepet!

384840575
egykaros
mosdócsaptelep XL
386560575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

384840575
egykaros mosdócsaptelep XL

384810575
egykaros mosdócsaptelep

380230575
egykaros mosdócsaptelep

384850575
egykaros mosdócsaptelep
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 5 l/min

380240575*
lefolyógarnitúra nélkül

383940575
mosdócsaptelep
háromlyukas szerelésű kivitel
teli fogantyú
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KLUDI TERCIO

Alkalmazott
művészet
A fürdőszoba kialakításakor az ergonómia és a design
egyaránt fontos szempont. Ha falsík alatti szerelésű
csaptelepet választ, nem csak a látvány lesz szemet
gyönyörködtető, de a funkciók is maximálisan kiszolgálják
majd az igényeit - legyen szó kádról, vagy zuhanyzóról.

A négylyukas szerelésű
kádtöltő csaptelep egy szokatlan
és stílusos megoldás. Mivel a
gégecső használaton kívül rejtve
marad, a csaptelep a fürdő
dísze.

KÁD

384820575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

384230575
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
négylyukas szerelésű,
alsóhidas kivitel
kifolyó benyúlása 220 mm

386510575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

384190575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

38625*
falsík alatti egység

ZUHANY

384420575
egykaros zuhanycsaptelep

*Kép nélkül
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386560575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

384200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

38625*
falsík alatti egység

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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Energiával
telve
A látszólag lényegtelen
szertartásaink és
mindennapi szokásaink
nagyban hozzájárulnak
a jó közérzethez.
Egy hosszú, kellemes
zuhany energiával tölt el
és elűzi a kimerítő edzés
utáni fáradtságot.

Ambícióink által törekszünk
arra, hogy ahogy magunkból,
környezetünkből is a
maximumot hozzuk ki.

Legyen szó otthona kialakításáról,
vagy az élet bármely más területéről,
fontos, hogy a minőség terén ne
kössön kompromisszumot.
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386510575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

KLUDI TERCIO

6651405-00
fali zuhanykar
6652105-00
ECO fejzuhany
6765005-00
zuhanyszett kádhoz
6306105-00
gégecső csatlakozó

Kényelem
kompromisszumok
nélkül
Fontos, hogy a fürdőszobai
enteriőr mindenben
megfeleljen az Ön
elvárásainak - és ebbe
beletartozik a megjelenés
is. A KLUDI TERCIO
csaptelepek lehetővé
teszik, hogy esztétikus
és ergonomikus teret
alakítson ki a kád és a
zuhany körül egyaránt.

A precízen beállítható karral
könnyen és kényelmesen
használható a csaptelep.

A falsík alatti szerelésű
csaptelep esztétikus és
helytakarékos megoldás.
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372820575
egykaros mosdócsaptelep
376810575
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep
6801005-00
zuhanyszett kádhoz
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KLUDI LOGO NEO

KLUDI LOGO NEO
Egyszerű választás
Ha Ön is az egyszerű,
mégis nagyszerű
megoldások híve, akkor
biztosan értékelni fogja a
KLUDI LOGO NEO
termékcsaládot! Minden
hivalkodástól mentes
megjelenésével
tökéletesen illeszkedik
bármilyen stílusú

fürdőszobába: legyen szó
klasszikus vagy modern,
világos, vagy sötét
tónusú, csempézett, vagy
éppen faburkolatokkal
ellátott enteriőrről.
A KLUDI LOGO NEO
tökéletes harmóniát
alkotnak bármely, Ön által
választott designnal.

A KLUDI LOGO NEO tökéletes
választás azok számára, akik
az egyszerű, funkcionális
megoldást keresik.

Az univerzális formájú, enyhén
döntött csaptest bármilyen alakú
mosdóhoz illeszkedik.

A finom vonalvezetésű kar
egyszerű és kényelmes
működtetést biztosít.

Felület: 05 króm
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Vizuális
harmónia
Ha a hagyományos megjelenést szeretné kombinálni
a kiváló minőséggel, válassza a KLUDI LOGO NEO
mosdócsaptelepet,szolid megjelenésével vizuális
harmóniát teremt.

Az EcoPlus funkcióval a kar
középállásáig hideg vizet kapunk,
csak a kart balra fordítva kezdi a
csaptelepe fokozatosan
hozzákeverni a meleg vizet.
(A funkcióról bővebben a 12.
oldalon olvashat.)

MOSDÓ

372850575
egykaros mosdócsaptelep XS

37282..75
egykaros mosdócsaptelep
372860575*
víztakarékos változat,
vízátbocsátás: 2 l/min

372890575
egykaros eco mosdócsaptelep
kar középállásáig csak
hideg vizet nyit meg

37290..75
egykaros mosdócsaptelep XL
kifolyó alsó élének
magassága = 159 mm

CARE

372830575
egykaros mosdócsaptelep
süllyeszthető lánccal

370230575
egykaros mosdócsaptelep

372840575
egykaros mosdócsaptelep
egészségügyi karral, 120 mm

372870575
egykaros mosdócsaptelep
orvosi emelőkarral, 180 mm
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KLUDI LOGO NEO

Ideje
lazítani
A tökéletes fürdőszobai enteriőr alapja a felületek anyagának és színének gondos
megválasztása. Egy meleg tónusokkal és fafelületekkel kombinált enteriőr a jól
megválasztott kiegészítőkkel ideális atmoszférát teremt a relaxációhoz.

372829175
egykaros mosdócsaptelep

37681..75
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsaptelep

374190575
falsík alatti egykaros kádtöltő- és
zuhanycsaptelep

37841..75
egykaros zuhanycsaptelep

38625*
falsík alatti

*Kép nélkül
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.. = Felület: 05 króm, 91 fehér/króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

374200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
38625*
falsík alatti
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383840581
egykaros mosdócsaptelep XL
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KLUDI MARIS

KLUDI MARIS
Örökérvényű design
A KLUDI MARIS egy
modern, mégis időtlen
termékcsalád, mely
megfelel a kényelemmel
és megbízhatósággal
kapcsolatos elvárásoknak.
Az egyszerű vonalak,

krómozott felületek és
a könnyű kezelhetőség
teszi alkalmassá, hogy
szinte bármely
fürdőszobában megállja
a helyét.
A KLUDI MARIS csaptelepek
klasszikus, egyszerű formájukkal
hódítanak.

A diszkrét hideg és meleg víz
jelölés egészíti ki a kifolyó ívét.

Az eco perlátor víztakarékos
használatot biztosít.

Felület: 05 króm
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Forma és funkció
tökéletes találkozása
Az enyhén ívelt vonalú csaptest és az egyszerűség
bája adja a termékcsalád szellemiségét. A könnyű
kezelhetőség és funkcióközpontú tervezés alkotta
KLUDI MARIS diszkréten belesimul a fürdőszobai
enteriőrbe.

A kényelmes használat a
bidécsaptelep esetében
alapkövetelmény.

SINK

383810581
egykaros mosdócsaptelep

383760581
egykaros mosdócsaptelep
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

383840581
egykaros mosdócsaptelep XL

383800581
egykaros mosdócsaptelep
süllyeszthető lánccal

BIDÉ

385320581
egykaros bidécsaptelep

136

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 136

2017.06.12. 11:33:23

KLUDI MARIS

Gyors felfrissülés
a zuhany alatt
Egy gyors zuhany, vagy inkább egy hosszú
kádfürdő? Mindkettő ellazít és oldja a stresszt.
Válassza azt a csaptelepet, mely leginkább
megfelel az elvárásainak!

386830581
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

386830581
egykaros kádtöltőés zuhanycsaptelep

388420581
egykaros zuhanycsaptelep

384190581
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsaptelep
38625*
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül
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Felület: 05 króm

388420581
egykaros zuhanycsaptelep

384200581
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
38625*
falsík alatti egységhez
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KLUDI FLEXX.BOXX
Maximális ﬂexibilitás
A KLUDI FLEXX.BOXX
funkcionalitása és minősége
széles körben elismert:
az alaptest a PLUS X AWARD
ÉS A BEST PRODUCT OF THE
YEAR 2012 címet is elnyerte.

A falsík alatti egység univerzális és megbízható megoldás.
Kivételes technikai jellemzőivel tökéletes választás
családi otthonok és befektetési célú ingatlanok esetén is.
A legkiválóbb minőségű alapanyagokból készülő KLUDI
FLEXX.BOXX alaptesthez szinte az összes KLUDI
csaptelepcsaládból választhat funkciós előlapot.

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egység

7300600-00
hosszabbító készlet falsík alatti
egységhez
L = 30 mm

7458000-00
fordítóadapter egykaros előlappal
szerelt KLUDI FLEXX.BOXX
egységhez
fordított hideg/meleg
vízbekötéshez

7400100-00
fordítóadapter termosztátos
előlappal szerelt KLUDI FLEXX.
BOXX egységhez
fordított hideg/meleg
vízbekötéshez
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508300565
falsík alatti termosztátos
kádtöltő- és zuhanycsaptelep

KLUDI FLEXX.BOXX

A KLUDI FELXX.BOXX
helytakarékos megoldás a
zuhanykabinban, miközben
lenyűgöző látványt nyújt - főként
a minimalista és modern design
kedvelőinek.

Nem kell sietnie! A funkciós
előlapot ráér az alaptest
beszerelése után, használatba
vétel előtt kiválasztani és
beszereltetni!

A KLUDI FLEXX.BOXX alaptesthez
a legtöbb KLUDI termékcsaládban
talál funkciós előlapot.
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KLUDI PUSH
A víz érintése
Még sosem volt ilyen egyszerű a zuhanycsaptelep kezelése! Legyen
szó nyugtató kádfürdőről, vagy energetizáló zuhanyról, az élmény
gombnyomásra indul: elegendő a termosztátot a kívánt hőfokra
állítani, majd a kezelőgombbal egyszerűen "bekapcsolni" a vizet.
Az intuitív tervezésű KLUDI PUSH csaptelepeket rendkívül
egyszerű használni.

Válasszon termosztátos vagy
anélküli, a vízvételi helyek
számától függően egy- vagy
kétgombos kivitelt.

388120538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

388010538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
egy vízvételi helyhez

388110538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
két vízvételi helyhez

388020538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
egy vízvételi helyhez

388120538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
két vízvételi helyhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez
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KLUDI PUSH

Geometrikus
rendben
Szögletes fejzuhanyhoz választhat szögletes formájú KLUSI PUSH
előlapot - ugyanígy a tányér-fejzuhanyhoz kerek kivitelt. A KLUDI PUSH
termékek kialakítása rendkívül ergonomikus: egyértelmű hideg- és meleg víz
jelöléssel; a HotStop biztonsági funkció pedig megvéd a véletlen forrázástól.

388110538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

388110538
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

386010538
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
egy vízvételi helyhez

386110538
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
két vízvételi helyhez

386020538
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
egy vízvételi helyhez

386120538
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
nyomógombos vezérlésű kivitel
két vízvételi helyhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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4897605
folyékonyszappanadagoló
4897505
pohártartó
4897705
kétkaros törölközőtartó
382450576
falsík alatti,
kétlyukas szerelésű
fali mosdócsap
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KLUDI A-XES

KLUDI A-XES
Végtelen lehetőségek
A fürdőszobai design
kialakításakor nem szabad
megfeledkezni a
kiegészítőkről sem, hiszen
komoly szerepük van az
összkép stílusában,

miközben helyet
biztosítanak
a pipereholminak, a
törölközőknek vagy
egyéb eszközöknek.

A fürdőszobának nem csak
az egyértelmű funkcióit kell
tudnia ellátni. Illóolajokkal
és illatosított krémekkel
könnyedén a személyes spaszentélyünkké varázsolhatjuk.

Az elegáns, krómozott részek
tökéletesen harmonizálnak a többi
fürdőszobai kiegészítővel.

A legpraktikusabb és
legkényelmesebb megoldás
a fogkefetartót a mosdó közelében
felszerelni.

Felület: 05 króm
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A szépség a
részletekben rejlik
A részletek rendkívül fontosak a stílus harmóniájához.
Ahogyan a csaptelepeket és szaniterárukat, a
kiegészítőket is érdemes rendkívül gondosan
kiválasztani - egy tudatosan tervezett enteriőrben
minden apró részlet számít.

4897605
folyékonyszappan-adagoló
szatén üveg

4897505
pohártartó
szatén üveg

4898505
szappantál
szatén üveg

4898405
akasztó
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KLUDI A-XES

ACCESSORIES

4898705
szivacskosár,
sarokba szerelhető

4898605
szivacskosár

4897705
törölközőtartó

4898005
fürdőlepedő-tartó
L = 650 mm

4898905
törölközőtartó polc
L = 600 mm

4898805
duplasínes törölközőtartó
L = 550 mm

4898105
kádkapaszkodó
L = 350 mm

4897105
toalettpapír-tartó

4897205
tartalék toalettpapír-tartó

4897405
toalettkefe-tartó
szatén üveg

Vannak dolgok, melyeket
szinte állandóan használunk
a fürdőszobában. A mosdó
körüli térben ilyen például
szappantálca és a fogkefetartó.

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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49WCW43
mélyöblítésű WC
49BIW43
bidé
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KLUDI PLUS

KLUDI PLUS
Az Ön igényeire szabva
A fürdőszoba tervezése
során Ön is sorra
veszi, hogy lehet a
leghatékonyabban
kihasználni a rendelkezésre
álló teret? A személyre
szabott elrendezés
lehetővé teszi, hogy a
lehető legtöbbet hozzuk
ki a helyiségből. A KLUDI
PLUS termékcsalád

szaniterei és bútorai
csodás harmóniát
alkotnak a KLUDI E2
csaptelepekkel és
kiegészítőkkel. Mindkét
termékcsalád egyszerű és
letisztult formavilága
megtestesíti a modern
enteriőrt.

Ha kedveli a szabályos,
geometrikus formákat,
a KLUDI szaniterek elnyerik
a tetszését.

A gondos formatervezésnek
köszönhetően biztos lehet
benne, hogy minden elem
illeszkedik a választott
design-koncepcióba.

A króm részek alkotják a vizuális
összhangot a szaniterek
és csaptelepek között.

Felület: 05 króm
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49WCW43
mélyöblítésű WC
49W0343
pultra ültethető mosdótál
49CM243
pult-modul
49CMU43
alsószekrény
49SP343
kristálytükör
1

2

3

1. Változat
Pultra ültetett mosdó pultmodullal.
2. Változat
Pultra ültetett mosdó pultmodullal és alsószekrénnyel.
3. Változat
Pultra ültetett mosdó pultmodullal és dupla alsószekrénnyel.

49W0343
pultra ültethető mosdótál
90 x 325 x 325 mm

49CM243
pult-modul
80 x 405 x 312 mm

49CMU43
alsószekrény
300 x 405 x 312 mm
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KLUDI PLUS

MOSDÓ

49W0543
mosdó
142 x 500 x 500 mm

TÜKÖR

4999905
dekor elem
KLUDI PLUS 49W0543 mosdóhoz

49CM143
pult-modul
80 x 405 x 312 mm

49SP343
kristálytükör
800 x 405 mm
49SP243
tükör világítással
800 x 500 mm

WC

49WCW43
mélyöblítésű WC
370 x 560 x 305 mm

BIDÉ

49WCS43
WC ülőke

4998905
dekor elem WC-hez
és bidéhez

49BIW43
bidé
370 x 560 x 305 mm

A KLUDI PLUS WC-t könnyű higiénikusan tisztán tartani: az ülőke
a tisztítás idejére egy gomb segítségével könnyen eltávolítható.

*Kép nélkül

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 149

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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Válassza a
kényelmet
Szükség van kádra?
Vagy elegendő a zuhany?
Jellemzően a tágas
terekben a kádra esik a
választás, míg a kisméretű
fürdőkben inkább a zuhany
a preferált. Vajon biztos,
hogy a rendelkezésre álló
tér alapján kell választani
a kettő közül?

A zuhany kialakításához
nincs szükség feltétlenül
kabinra, bátran kihasználhatjuk
a helység alakjából adódó
beszögelléseket is.

Kisebb méretű fürdőkben
függönnyel, vagy térelválasztó
üveggel is elkülöníthetjük a
kád helyét.
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A nyugalom
oázisa
Ha van lehetőség a
kényelem szempontjából
kialakítani a helyiségeket,
jó választás, ha a fürdő a
hálószoba mellé kerül.
Ha még tovább visszük
az elképzelést, a fürdő
a hálószoba része is lehet.
Ehhez azonban fontos
szem előtt tartani, hogy ha
a két helyiség egy közös
tér, a designt is ennek
megfelelően kell alkalmazni.

Összevont enteriőrökben használja
ugyanazokat a színeket! Ha a háló
jellemzően pasztell árnyalatokat
mutat, alkalmazza ugyanezeket a
fürdőszobában is!

A maximális kényelem mindössze két lépés az
ágy a kádtól.
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KLUDI ROTEXA
Eljött a pihenés ideje
Gyertyák, lágy zene és egy üveg bor - tökéletes együttes a kikapcsolódáshoz.
A KLUDI ROTEXA MULTI termékekkel garantált a zavartalan pihenés, a rég várt,
hosszú, nyugtató fürdő. Mivel a kádtöltés a túlfolyónál történik, nincs szükség
zavaró, a kád terébe benyúló befolyóra.

Az s-pointer perlátorral
a vizet a kád falára
irányíthatja, így a
kádtöltés zajtalan.

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI

7182605-00
KLUDI ROTEXA MULTI
kád be-, le- és túlfolyó
látható rész

2131500-00
KLUDI ROTEXA MULTI
kád be-, le- és túlfolyó
G 1 1/2
burkolat alatti egység

21040000-00
KLUDI ROTEXA 2000
le- és túlfolyó G 1 1/2
burkolat alatti egység

2135300-00
KLUDI ROTEXA 2000
le- és túlfolyó G 1 1/2
2138510 lefolyóval
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KLUDI ROTEXA

Rejtőző
részletek
A KLUDI ROTEXA elegáns megoldás a hagyományos kádak esetében. Diszkrét
kialakítású kezelőelemével könnyedén lezárhatjuk vagy megnyithatjuk a lefolyót.
A krómozott felület tökéletesen harmonizál a csaptelepekkel.

A rendszer kevés eleme
látható, így könnyű
tisztántartani.

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000

7106605-00
KLUDI ROTEXA 2000
le- és túlfolyó
látható rész

7060405-00
eco dugó
hajfogóval és nagyméretű
szeleptányérral

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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2140605-00
KLUDI ROTEXA 2000
le- és túlfolyó G 1 1/2

2140705-00
KLUDI ROTEXA 2000
le- és túlfolyó G 1 1/2
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6757805-00
fejzuhany
6775005-00
zuhanyszett kádhoz 1S
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KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ
A víz jótékony ereje
A modern enteriőrök
innovatív megközelítést
igényelnek. Lépjen ki a
megszokottból: válassza
a kerek vagy négyzetes
helyett a szokatlan,
háromszög formájú
kézizuhanyt!

Egy még szokatlanabb
megoldás: tejüveg fal a
zuhanyzóban, külvilág felé.
A természetes fénnyel
megvilágított kabinban
úgy fogja érezni, mintha
az esőben zuhanyozna.
A széles, többfunkciós, vagy
inkább a kisebb, kecsesebb,
kádhoz való kézizuhanyt kedveli?
Válassza az Önnek tetsző
változatot!

A KLUDI FIZZ 3S háromfunkciós
kézizuhany az ergonomikus
funkcióváltóval tökéletes példája
annak, mit nyújthat Önnek a
modern technológia a
fürdőszobában.

A KLUDI FIZZ 1S egyfunkciós
kézizuhany kecses formája
tökéletes kézre áll.

Felület: 05 króm
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Erő és
elegancia
Lehetséges olyan kézizuhanyt alkotni, amely egyesíti
a szépség és a funkcionalitás fogalmát? A KLUDI
formatervezői elfogadták a kihívást - így fejlesztették
ki ezt a kézizuhanyt, mely mindkét jellemzővel bír.

6764005-00
zuhanygarnitúra 1S

67700..-00
kézizuhany
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6774005-00
zuhanygarnitúra 3S

67600..-00
kézizuhany
volumen zuhanysugárral

67750..-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs
67650..-00*
zuhanyszett kádhoz 1S
volumen zuhanysugárral
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*Kép nélkül

67670..-00
zuhanyszett kádhoz
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
volumen zuhanysugárral
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval

.. = Felület: 05 króm, 91 fehér/króm
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KLUDI FIZZ

A többfunkciós kézizuhany
lehetővé teszi, hogy mindig
a pillanatnyi igényeinek megfelelő
vízsugár-típust használja.
A volumen-sugár frissít
és energizál.

A lágy vízsugár segít felébredni,
hogy jobb hangulatban induljon
a nap.

A masszázs-sugár erős és intenzív,
szinte megfiatalít egy hosszú nap,
vagy egy fárasztó edzés után.
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ZUHANY

6705105
zuhanygarnitúra 1S
volumen zuhanysugárral

6758005-00
fejzuhany 3S
fali rögzítésű
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs
legfeljebb 36°-ban állítható
dőlésszög

6757805-00
fejzuhany
290 mm, volumen zuhanysugárral

6757505-00
fejzuhany
340 mm, volumen zuhanysugárral

6709505-00
KLUDI FIZZ termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
KLUDI FIZZ fejzuhany
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső
1600 mm

6709105-00
KLUDI FIZZ DUAL SHOWER
SYSTEM
KLUDI FIZZ fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső
1600 mm

6757005-00*
fejzuhany 1S
volumen zuhanysugárral

67740..-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm
67640..-00*
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm
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6709605-00
KLUDI FIZZ termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
KLUDI FIZZ fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső
1600 mm

.. = Felület: 05 króm, 91 fehér/króm

*Kép nélkül
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6651405-00
fali zuhanykar

KLUDI FIZZ

6757505-00
fejzuhany
538350575
falsík alatti termosztátos
zuhanycsaptelep

Még több
energia
Dupla vagy tripla élmény?
A két- vagy háromkamrás
fejzuhany olyan, mintha
egyszerre több fejzuhany
kényeztetne.

A fejzuhany könnyen
beállítható a valóban
személyre szabott zuhanyélményért.

A gömbcsuklós megoldásnak
köszönhetően szabadon
állítható a vízsugár iránya.
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6774091-00
zuhanygarnitúra 3S
526559175
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep
6306143-0
gégecső csatlakozó

A minimalista enteriőrben a
részletek kiemelt fontosságúak.
Egy nyitott zuhanytér életre
kel a fehér szerelvényekkel.

6774091-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm
6764091-00*
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm
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KLUDI FIZZ

Az örök
fehér
A háromszögletű fehér kézizuhany az a részlet, ami igazán lenyűgözővé
teszi a fürdőszobai enteriőrt. Használjon bátran erős kontrasztokat,
mint például szürke és fehér.

A kézizuhany sokféleképpen
kialakítható a személyes
igényektől függően: használható
fali rúdon, vagy a kádakhoz
ajánlott fix tartón.

6765091-00
zuhanyszett kádhoz
534459175
egykaros kádtöltő- és zuhanycsaptelep

6775091-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6765091-00
zuhanyszett kádhoz 1S
volumen zuhanysugárral

Felület: 91 fehér/króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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6767091-00
zuhanyszett kádhoz
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
volumen zuhanysugárral
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval
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KLUDI A-QA
Reggeli felfrissülés
A reggeli zuhany felpezsdít és energiával tölt fel egész
napra. A KLUDI A-QA termékcsalád segít a reggeli
ébredésben, vagy éppen lenyugtat este, lefekvés előtt.
Az egyszerű, fali, vagy mennyezeti zuhanykarra
számtalan fejzuhany közül választhat, hogy még
tökéletesebbé tegye a zuhanyzás szeánszát.
Melyik zuhanypermetet kedveli leginkább? Válassza azt
a kézizuhanyt, mely leginkább megfelel az igényeinek!

ZUHANY

A-QAb

6651105-00
fejzuhany
245 mm

6652105-00
ECO fejzuhany
245 mm

6651005-00*
200 mm

6652005-00*
200 mm

6653105-00
fejzuhany
250x 250 mm
6653005-00*
200 x 200 mm
6654105-00*
ECO fejzuhany
250x 250 mm
6654005-00*
200 x 200 mm

4940205-00
fejzuhany
140 x 245 mm

6560005-00
kézizuhany
50% eco funkcióval
volumen zuhanysugárral

6564005-00
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm

6565005-00
zuhanyszett kádhoz 1S
volumen zuhanysugárral

6563005-00*
L = 600 mm

162

KLUDI_furdo_2017_beliv_HU_ZE_20170531.indd 162

2017.06.12. 11:37:09

KLUDI A-QA

Egy pillanat,
mely Önről szól
Azok számára, akik állandóan mozgásban vannak, és
felfokozott tempóban élnek nap mint nap, a zuhanyzás
több, mint tisztálkodás: ezek a kiérdemelt nyugalom
pillanatai. Éppen ezért fontos, hogy gondosan
megválasszuk a zuhanytermékeket, amiket ilyenkor
használunk!
A hat fokozatban állítható szögű kézizuhany lehetővé teszi, hogy
beállítsa a vízsugár tökéletes irányát.

A-QAi

A-QAs

6610005-00
kézizuhany 1S
volumen zuhanysugárral
kézizuhany fejrészének dőlésszöge
5°-onként állítható
(max. 30°-os tartományban)

6614005-00
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm

6615005-00
zuhanyszett kádhoz 1S
volumen zuhanysugárral

6570005-00
kézizuhany 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6574005-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm
6573005-00*
L = 600 mm

*Kép nélkül
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Felület: 05 króm, 91 fehér/króm

6575005-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs
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6488005-00
fejzuhany 2S

A különböző formákban és
méretekben kapható KLUDI
A-QA fejzuhanyok választéka
igazi ínyencség az extravagancia
szerelmeseinek.

A finoman lekerekített négyzetes
fejzuhany tökéletes választás
egy természetes, vagy lágy
minimalista enteriőrbe.

A szögletes fejzuhany tökéletesen
illik egy radikálisan minimalista
designba.
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KLUDI A-QA

Tökéletes
kikapcsolódás
Fejzuhany nélkül a zuhanyzó nem teljes. Az ultravékony
kialakítású, gyönyörű vonalvezetésű KLUDI A-QA
fejzuhanyok valódi kikapcsolódást nyújtanak. Elegáns,
monolitikus designjuk és csúcstechnológiájuk révén
használat közben úgy érzi, mintha egy természetes
vízesés alatt állna.

ZUHANY

ÚJ
6444005-00
fejzuhany
400 x 400 mm

6442005-00
fejzuhany
200 x 200 mm

6453005-00
fejzuhany
300 x 300 mm

6443005-00*
300 x 300 mm

6445005-00*
250x 250 mm

6452005-00*
200 x 200 mm

ÚJ

ÚJ

6434005-00
fejzuhany
400 mm

6432005-00
fejzuhany
200 mm

6433005-00*
300 mm

6425005-00*
250 mm

*Kép nélkül

Felület: 05 króm, 91 fehér/króm
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6487005-00
fejzuhany 1S
volumen zuhanysugárral

ÚJ
6488005-00
fejzuhany 2S
kétféle zuhanysugárral:
volumen, lágy
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ZUHANY

6651405-00
kézizuhany
L = 400 mm

6651505-00
zuhanykar mennyezetre
L = 150 mm

6651305-00*
L = 250 mm

4909505-00
KLUDI A-QA termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 140 x 245 mm
kézizuhany 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm

6653405-00
fali zuhanykar
L = 400 mm

6653505-00
zuhanykar mennyezetre
L = 150 mm

6653305-00*
L = 250 mm

4919105-00
KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 140 x 245 mm
kézizuhany 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm

6564205-00
KLUDI A-QA b
zuhanygarnitúra 1S
L = 955 mm

6209605-00
KLUDI A-QA v
zuhanygarnitúra 3S
L = 1100 mm
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KLUDI A-QA

6554005-00
gégecső csatlakozó

6555105-00
fix fali kézizuhany-tartó

6554305-00*
visszafolyásgátlóval

65560..-00
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval

6054705-00
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval

6609505-00
KLUDI A-QA termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX gégecső
1600 mm

6609105-00
KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX gégecső
1600 mm

6556105-00
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval
átfolyásszabályozóval, 3 l/perc
és 20 l/perc közötti tartományban

6556205-00
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval
kerámia elzárószeleppel

6554405-00
gégecső csatlakozó
átfolyásszabályozóval, 3 l/perc
és 20 l/perc közötti tartományban

6554505-00
gégecső csatlakozó
kerámia elzárószeleppel

*Kép nélkül

Felület: 05 króm, 91 fehér/króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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Ép testben
ép lélek
Aktív életmódot folytat?
Edzés után jól esik egy
gyors zuhany. Pár pillanat
alatt felfrissül, és indulhat
is a munkába.

Zsúfolt reggelek? Egy gyors
zuhany segít, hogy jól
induljon a nap.

Ahogyan a fürdőszobában, a
sportban is fontos a kényelmes és
minőségi felszerelés.
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KLUDI FRESHLINE
A felfrissülés forrása
A KLUDI FRESHLINE termékcsalád ötvözi a minimalista
vonalvezetést és a kiemelkedő funkcionalitást.
Visszafogott megjelenésük szerényen elrejti a
funkciók sokaságát, mellyel spa-oázissá varázsolhatja
fürdőszobáját. Attól, hogy a rohanó életmód

gyakorlatiasságot kíván, még nem kell lemondani a
luxusról. A zuhany kialakításakor gondolja át saját
zuhanyzási szokásait. Inkább a zuhanykarra rögzített,
vagy a fali rúdra szerelt fejzuhany felel meg jobban
Önnek? A döntés az Öné!

6790005-00
kézizuhany
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6795005-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6780005-00
kézizuhany
volumen zuhanysugárral

6785005-00
zuhanyszett kádhoz
volumen zuhanysugárral
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KLUDI FRESHLINE

A relaxálás
magasiskolája
Pár perc pihenés, csukott szemmel a kellemes vízsugár
alatt, miközben a testünkből fokozatosan elpárolog a napi
stressz - erre van szükség egy hosszú, fárasztó nap után.

A legmagasabb szintű higiénia
érdekében a zuhanyzás végén
visszamaradt víz leüríthető a
kézizuhanyból.

ZUHANY

6751105-00
fejzuhany
250 mm, volumen zuhanysugárral

6794005-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm
6793005-00*
L = 600 mm

*Kép nélkül
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6709005-00
KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 250 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX gégecső
1600 mm

6709205-00
KLUDI FRESHLINE termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 250 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX gégecső
1600 mm

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.

6787005-00
zuhanyszett kádhoz
KLUDI FRESHLINE 1S kézizuhany
volumen zuhanysugárral
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval
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6709205-00
termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM

Egy kézizuhany - háromféle
zuhanysugár! Egy egyszerű
ujjmozdulattal válthat volumen-,
lágy- és masszázssugár
között.

Válassza a hangulatának
megfelelő zuhanysugarat!
Lazítana, vagy inkább
feltöltődne energiával?

Az erős masszázssugár
segít ellazítani az izmokat
edzés után.

172
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KLUDI FRESHLINE

Fittnek lenni
több, mint divat
Ha odafigyel a
kiegyensúlyozott
étrendre és rendszeresen
mozog, akkor Ön is
azok közé tartozik, akik
törődnek önmagukkal.
Az egészséges életmódot
tökéletesen kiegészítheti
a lelket felfrissítő, otthoni
relaxációval.

Az aktív pihenés több, mint
divat: az egészségmegőrzés
fontos része.

Egy kellemesen fárasztó edzés
után esik csak igazán jól
egy lazító zuhany.
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KLUDI LOGO
A víz nyugtató ereje
Egy fokozott tempójú edzés után jöhet a jól
megérdemelt zuhanyzás, ami nem kevésbé fontos,
mint a nyújtógyakorlatok, hiszen a bő zuhanypermet
alatt állva megpihenünk és feltöltődünk energiával.

ÚJ
6830005-00
kézizuhany 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs

6810005-00
kézizuhany 1S
volumen zuhanysugárral

6803005-00
zuhanyszett kádhoz 3S
háromféle zuhanysugárral:
volumen, lágy, masszázs
6801005-00*
zuhanyszett kádhoz 1S
volumen zuhanysugárral

6867005-00
zuhanyszett kádhoz 1S
KLUDI LOGO 1S kézizuhany
volumen zuhanysugárral
gégecső csatlakozó kézizuhanytartóval
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KLUDI LOGO

Univerzálisan
tökéletes
Az otthonában lévő zuhanytermékeknek
meg kell felelniük mindazok igényeinek,
akik használják. Válasszon magas minőségű,
hagyományosan elegáns, univerzális megoldást!

A fali rúd rögzítési pontjai
szabadon változtathatóak.

ZUHANY

6839005-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 900 mm

6819005-00
zuhanygarnitúra 1S
L = 900 mm

6836005-00*
L = 600 mm

6816005-00*
L = 600 mm

ÚJ

ÚJ

6809005-00
fali rúd
L = 900 mm

6809605-00
zuhanygarnitúra 3S
L = 1100 mm

6806005-00*
L = 600 mm

6864205-00*
zuhanygarnitúra 1S

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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6809705-00
KLUDI LOGO SHOWER DUO
termosztátos zuhanycsapteleppel
kézizuhany 3S
L = 1100 mm

ÚJ
6857705-00
KLUDI LOGO SHOWER DUO
termosztátos zuhanycsapteleppel
kézizuhany 3S
L = 900 mm
6857605-00*
L = 600 mm
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6808505-00
DUAL SHOWER SYSTEM

Válassza a volumen-permetet,
hogy ellazuljon egy hosszú,
mozgalmas nap után.

A lágy, levegővel dúsított
zuhanysugár ellazítja a
fáradt izmokat.

Egy fárasztó edzés után
jár a pihenés! A masszázssugár szinte megfiatalít.
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KLUDI LOGO

Éljen
aktívan
Egy tökéletesen felszerelt fürdőszoba és egy
funkcionális zuhany-tér legalább olyan fontos,
mint egy professzionális edzőgép. Válasszon
kiváló minőségű, könnyen használható termékeket!

Beállíthatja testmagasságának
megfelelően a fejzuhanyt egy
30 cm-es tartományon belül.

Az optimális szögnek
megfelelően oldalirányban
is elfordíthatja a fejzuhanyt.

ZUHANY

ÚJ

ÚJ

ÚJ
6808505-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm

6809105-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm

6809205-00
KLUDI LOGO termosztátos
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm

6809305-00*
kézizuhany 1S

6809505-00*
kézizuhany 1S

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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ÚJ
6808305-00
KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM
fejzuhany 200 mm
kézizuhany 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER
gégecső 1600 mm
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KLUDI MEDI CARE
Szakszerű segítség
Egy speciális termékcsalád professzionális igényekre. A KLUDI MEDI CARE
termékek kifejezetten azon létesítmények számára készültek, ahol a higiénia
kiemelten fontos, mint a kórházak és egészségügyi intézetek.

A különleges kialakítású kar
használata rendkívül egyszerű megnyitáshoz és elzáráshoz elég
könyökkel oldalra fordítani.

349220524
egykaros mosdócsaptelep

341150524
egykaros mosdócsaptelep
orvosi emelőkarral
341120524*
lefolyógarnitúra nélkül

341130534
egykaros mosdócsaptelep
egészségügyi karral
lefolyógarnitúra nélkül
elfordítható kifolyó

341150534
egykaros mosdócsaptelep
egészségügyi karral
341120534*
lefolyógarnitúra nélkül

341130524
egykaros mosdócsaptelep
orvosi emelőkarral
lefolyógarnitúra nélkül
elfordítható kifolyó
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KLUDI MEDI CARE

MOSDÓ

349220524
egykaros mosdócsaptelep
orvosi emelőkarral
elfordítható vagy
rögzíthető kifolyóval
kifolyó benyúlása 180 mm
349200524*
kifolyó benyúlása 245 mm
349240524*
kifolyó benyúlása 335 mm

ZUHANY

349230524
egykaros mosdócsaptelep
orvosi emelőkarral
elfordítható vagy
rögzíthető kifolyóval
kifolyó benyúlása 185 mm
349210524*
kifolyó benyúlása 250 mm
349250524*
kifolyó benyúlása 340 mm

350850564
termosztátos orvosi csaptelep
orvosi emelőkarral
elzárószeleppel

353300538
termosztátos zuhanycsaptelep
hőfokszabályozó kar 38°C-ra
beállított reteszgombbal

KÁD

6150505-00
KLUDI SIRENA CARE
biztonsági kádkapaszkodó
L = 300 and 250 mm

6150405-00
KLUDI SIRENA CARE
fali rúd biztonsági
kádkapaszkodóval
L = 900 mm

6150205-00
KLUDI SIRENA CARE
fali rúd biztonsági
kádkapaszkodóval
L = 900 mm

*Kép nélkül

Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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6150305-00
KLUDI SIRENA CARE
fali rúd biztonsági
kádkapaszkodóval
L = 900 mm

6150605-00
KLUDI SIRENA CARE
biztonsági kádkapaszkodó
L = 300 mm
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KLUDI PROVITA
Gondoskodó ápolás
A KLUDI PROVITA termékcsalád a legmagasabb szintű higiéniai előírásoknak
is megfelel. Ezeket a csaptelepeket az orvosi rendelők, orvosi szobák számára
fejlesztettük.

A hosszú, ergonomikus kar
különösen könnyen kezelhetővé
teszi a csaptelepet. A víz hőfoka
és mennyisége egy könnyed
kézmozdulattal beállítható.

333300500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral

7493005-00
egészségügyi kar
kar benyúlása 120 mm

333360500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral
lefolyógarnitúra nélkül

7491005-00
orvosi emelőkar
kar benyúlása 180 mm
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KLUDI PROVITA

MOSDÓ

335300500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral

335310500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
elfordítható vagy rögzíthető
kifolyóval

335320500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral

335330500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
elfordítható vagy rögzíthető
kifolyóval

KÁD

335360500
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral

335370500
egykaros mosdócsaptelep
egykaros mosdócsaptelep
választható orvosi vagy
egészségügyi karral
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
elfordítható vagy rögzíthető
kifolyóval

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

KLUDI LOGO NEO CARE

ZUHANY

353300538
termosztátos zuhanycsaptelep

336500500
falsík alatti egykaros kádtöltő- és
zuhanycsaptelep

336550500
falsík alatti egykaros
zuhanycsaptelep

372840575
egykaros mosdócsaptelep
egészségügyi kar 120 mm

372870575
egykaros mosdócsaptelep
egészségügyi kar 180 mm

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti egységhez

*Kép nélkül
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Felület: 05 króm
A bemutatott termékek csak egy részét képezik a teljes választéknak.
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CSAPTELEPEK ÁTTEKINTÉSE

KLUDI fürdőszobai csaptelepek
A választás az Öné
A csaptelep formája, a kifolyó íve, a csaptest magassága
és vastagsága, a kar alakja - ezek és még számtalan
más részlet kerül terítékre, mikor a tökéletes csaptelepet
keressük. Hogy megkönnyítsük Önnek a döntést,
összefoglaltuk, milyen fürdőszobai csaptelepeket

talál a KLUDI kínálatában. A csaptelepek oldalnézeti
képeinél összehasonlíthatja a főbb jellemzőiket.
Minden termékcsalád egyedi formájú, a más és más
kívánalmaknak megfelelően. Válassza azt, amelyet az Ön
igényeire alkottunk!

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI E2

KLUDI Q-BEO

KLUDI AMEO

KLUDI MX

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI O-CEAN

KLUDI BOZZ

KLUDI ZENTA
KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

KLUDI MARIS
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FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

KLUDI funkciók
Lehetőségek széles skálája
Hogy a tökéletes csaptelep kiválasztását megkönnyítsük,
összefoglaltuk az elérhető funkciókat termékcsaládok
szerint. Szeretné élvezni az gazdaságos vízfogyasztás
előnyeit? Vagy hasznosabbnak tartja a HotStop forrázás

S-pointer

Víztakarékos

Nyílt
rendszerű
vízmelegítőhöz

Szenzor

elleni funkció biztonságát? Az alábbi táblázat segít
Önnek eligazodni a funkciók között, hogy megtalálja
az Ön és konyhája számára tökéletes választást.

Elemről
működtethető

Hálózati
áramról
működtethető

HotStop
Forrázás
elleni
védelem

Higiénikus
kézizuhany

Könnyű
vízkőmentesítés

Egyedileg
beállítható

KLUDI ADLON
KLUDI AMBA
KLUDI E2
KLUDI BALANCE
KLUDI Q-BEO
KLUDI AMEO
KLUDI MX
KLUDI BINGO STAR
KLUDI OBJEKTA
KLUDI O-CEAN
KLUDI BOZZ
KLUDI ZENTA
KLUDI TERCIO
KLUDI LOGO NEO
KLUDI MARIS
KLUDI PUSH
KLUDI ROTEXA
KLUDI FIZZ
KLUDI A-QA
KLUDI FRESHLINE
KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE
KLUDI PROVITA
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SZÍNEK ÉS FELÜLETEK

A KLUDI csaptelepek számos színben,
változatos felületekkel elérhetőek
A színek töltik meg élettel az enteriőrt, legyen szó
élénk, vidám tónusokról, vagy komoly és elegáns
monokróm harmóniáról. A szokatlan árnyalatok és

innovatív felületek egyre több KLUDI fürdőszobai
termékcsaládnál elérhetőek

Króm

Aranyozott
23 karátos

Fehér

Fekete/Króm

Fehér/Króm
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45

43

86

91
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KLUDI
Újjá álmodjuk fürdőszobáját

Ikonok és funkció
jelölések
Egyedi és gyakorlatias designnal alkotott
termékeink között Ön is megtalálja a megfelelő
csaptelepet, hiszen megalkotásukkor
az Ön igényeire gondoltunk.

S-pointer
A vízsugár iránya állítható, a mosdó alakjának megfelelő
szögben.

Eco
Legalább 40 % vízmegtakarítás.

Nyílt rendszerű vízmelegítő
A csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőhöz való.

Szenzor
Érintésmentesen működtethető csaptelep.

Elemmel működtethető csaptelep
Elemmel működtethető elektronikus csaptelep.

Hálózati áramról működtethető csaptelep
230 V-os hálózati árammal működtethető elektronikus
csaptelep.

HotStop
Forrázás elleni védelem, 38°C-nál lezáró reteszgomb.

Átforrósodásmentes csaptest
Különleges kialakításának köszönhetően a csaptest nem
forrósodik át, így véd az égési sérülésektől.
EcoPlus
A kar középállásáig csak hidegvíz folyik. Meleg(ebb) vizet
a kar balra fordításával kapunk.
Higiénikus kézizuhany
A zuhanyzás befejeztével visszamaradt víz a kézizuhany
felületén kialakított leeresztőn át távozik.

Könnyű vízkőmentesítés
A vízkő a kézizuhany felületéről könnyedén lepergethető.
Egyedileg beállítható
A Dual Shower System termékeknél a fejzuhany pozíciója
vízszintesen és függőlegesen (30 cm-es tartományban)
beállítható
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Tel.: + 49(0)2373904-0
Fax: + 49(0)2373904-465
E-mail: info@kludi.de
www.kludi.com

Kludi Szerelvények Kft.
2049, Diósd, Homokbánya u. 75.

tel.: 0623 886 400
fax: 0623 886 430
e-mail: info@kludi.hu
www.kludi.hu

kludi.hu
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Fürdőszobai csaptelepek
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