
Koupelnové
baterie





Značka

Téměř před 100 lety

začalo KLUDI vyrábět koupelnové
baterie pomocí tradičních metod

řemeslné výroby. Následovaly vysoce kvalitní,
spolehlivé sestavy nadčasového designu.

Tyto zkušenosti tvoří základ
značky KLUDI. Z tradice 

odborníka na baterie, byl vytvořen cíl -
kombinovat nejvyšší kvalitu 

a perfektní design jedinečným způsobem.
Tak tvrzení Water in Perfection

najde nezaměnitelný výraz v našich 
produktech, stejně jako ve všech službách
pro naše zákazníky. Je to současně návod  

a motivace našich akcí 

pro budoucnost.



Objevte rozmanitost  
našich nově vytištěných 

kuchyňských brožur.
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O SPOLEČNOSTI

Nezávislá mezinárodní skupina odborníků ohodnotila 
značku KLUDI cenou za vynikající výsledky v oblasti 
kvality, funkčnosti, ergonomie, designu a ekologie. 
Plus X Award „nejinovativnější značka“ potvrdila pověst 
značky KLUDI a její silnou pozici na mezinárodním trhu.

KLUDI – 
nejinovativnější 
značka roku 

Plus X Award

Mnoho našich baterií 
bylo oceněno mezinárodní 
cenou Plus X Award, která 
zaručuje, že baterie jsou 
vyrobené z kvalitních 
komponentů a design 
vychází z důkladné 
analýzy potřeb uživatelů. 
To nás zavazuje k výrobě 
vynikajících výrobků 
KLUDI, které jsou součástí 
domova milionů lidí po 
celém světě. 

Interior Innovation Award

Innovation Award je 
jedno z nejprestižnějších 
ocenění v oblasti designu. 
Toto ocenění je meziná-
rodní, a uděluje se jen 
produktům, které se 
vyznačují sofi stiko vaným 
a funkčním designem. 

KLUDI představuje nejnovější trendy 
v koupelnovém designu.

Mnohé z našich výrobků byly oceněny 
v mezinárodních soutěžích designu a dostaly 
vždy výborné doporučení od mezinárodní 
skupiny odborníků.
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Produkt je kompatibilní s následujícími sériemi:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA

KLUDI FLEXX.BOXX 
Univerzální podomítkové těleso

Ještě stále nejste rozhodnuti, kterou baterii si vyberete do Vaší koupelny, i když je už 
téměř hotová? Žádný problém! Jednoduše namontujete podomítkové těleso KLUDI 
FLEXX.BOXX a výběr typu baterie si nechejte na později. Toto řešení Vám umožňuje 
výběr ze všech typů baterií, včetně modelů s termostatem a vestavěným ovládacím 
ventilem. 

Nový prvek určený 
na proplachování. Systém uvnitř 
KLUDI FLEXX.BOXX usnadňuje 
instalaci. 

KLUDI FLEXX.BOXX
Je kompatibilní s většinou baterií 
KLUDI.

Výhody podomítkového tělesa KLUDI FLEXX.BOXX:

• umožní Vám vybrat si typ a sérii vrchního dílu baterie kdykoliv po montáži
podomítkového tělesa KLUDI FLEXX.BOXX

• v budoucnosti umožňuje výměnu standardní baterie za termostatickou baterii
• elastomerový plášť poskytuje maximální akustickou izolaci, co výrazně

snižuje hluk způsobený tekoucí vodou
• poskytuje vysokou úroveň ochrany před srážením (kondenzací) vody a vlhkostí
• možnost instalovat i na nepravidelných nebo nerovných stěnách
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FUNKCE

KLUDI A-QA je skvělé řešení, které 
umožňuje zvolit si ideální množství 
vody. 

Baterie KLUDI PUSH vynikají 
designem a ergonomií, za které 
získali německý titul Design Award 
2016. 

KLUDI PUSH 
Stačí zmáčknout

Kompaktní tvar v kombinaci s intuitivním designem jsou největšími devizami baterií 
KLUDI PUSH. Pusťte si sprchu zmáčknutím jediného tlačítka zapnout / vypnout. Když 
chcete použít dva vodní zdroje - jako je ruční nebo hlavová sprcha – vyberte si model 
se dvěma tlačítky. Tento způsob funguje velmi dobře u nástěnné baterie KLUDI A-QA, 
která Vám umožní nastavit perfektní průtok vody. 

Výhody KLUDI PUSH baterií

• umožňuje používat dva vodní zdroje současně
• zajišťuje bezpečnost - horká voda pod kontrolou
• jednoduché použití
• ideální pro malé koupelny
• kompatibilní s KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI BALANCE, KLUDI ZENTA

Regulace teploty vody
umožňuje nastavit požadovanou
teplotu vody. 

KLUDI elektronická baterie - spustí proud 
vody pohybem jednoho prstu.

Technologie na nejvyšší úrovni: baterie, která snímá pohyb ruky a automaticky spustí 
proud vody. Elektronický senzor reaguje na pohyb v rozsahu (1 až 5 cm), potom 
automaticky spustí proud vody a po ukončení mytí ho automaticky vypne. 

Výhody baterie s elektronickým senzorem pohybu:

• bezdotykové spuštění proudu vody
• optimalizace teploty a množství použité vody
• baterie nepotřebuje časté čištění
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI AMEO, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA

FUNKCE

Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, 
KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA

Výhody baterií s různou výškou těla:

• ergonomický design baterie umožňuje pohodlné
 použití
• výšku baterie lze lehce upravit podle velikosti  
 umyvadla
• nabízí nové možnosti uspořádání ve Vaší koupelně

Bez ohledu na tvar a velikost Vašeho umyvadla můžete 
lehce nastavit proud vody, a tím zabráníte rozstřikování 
vody. Nový s-pointer eco perlátor umožňuje upravit 
úhel proudu vody a nastaví průtok na 6l/min i při vyšším 
tlaku vody. 

Koupelnové armatury
Vždy ve správné úrovni

S-pointer perlátor
Správná volba! 

Výška baterie už Vás nikdy nebude omezovat. Odteď 
si můžete vybrat Vaše vysněné umyvadlo a potom 
vyberete správnou baterii. Naše baterie se dodávají 
v různých výškách, a to Vám dává svobodu, navrhnout si 
a používat Vaši koupelnu, jakým chcete způsobem. 

Výhody nového perlátoru s-pointer eco:

• umožňuje nastavit průtok vody dotykem jednoho  
 prstu
• průtok je omezený na 6 l/min i při vyšším tlaku  
 vody
• jemný provzdušněný proud
• vysoce odolný vůči usazování vodního kamene
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI ADLON, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, 
KLUDI AMEO, KLUDI Q-BEO, KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI FIZZ, 
KLUDI MEDI CARE, KLUDI LOGO, KLUDI MEDI MIX, 
KLUDI PROVITA

Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI ZENTA

Výhody HotStop:

• uzavírá průtok teplé vody vyšší než 38°C
• umožňuje zvýšit teplotu vody nad 38°C pomocí

regulačního tlačítka teploty
• zajišťuje pohodlí a bezpečnost

KLUDI HotStop:
Teplota pod kontrolou 

Máte děti? Používají Vaši koupelnu starší rodinní 
příslušníci? Nebo je možné, že jste vždy chtěli mít 
nastavenou konstantní teplotu vody při sprchování? 
Vyberte si baterii s funkcí HotStop, která redukuje 
teplotní výkyvy ve vodovodní síti a eliminuje riziko 
opaření. 

Funkce EcoPlus 
Rozpočet pod kontrolou

Původně navržená funkce pro veřejné budovy EcoPlus 
(k dispozici u baterií KLUDI Zenta a KLUDI LOGO 
NEO), se rychle stala populární volbou pro investory. 
Standardní nastavení rukojeti umožňuje tok studené 
vody. Jestli budete potřebovat vyšší teplotu vody, 
jednoduše pootočíte rukojeť doleva. 

Výhody baterie s funkcí EcoPlus:

• horkou vodu spustíte pohybem páky doleva
• zabezpečuje úsporu vody a energie
• se schopností snížení provozních nákladů
• umožňuje regulovat lehce a rychle teplotu vody
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI A-QA, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

FUNKCE

Nastavení sklonu sprchové hlavice 
pro maximální pohodlí. 

Hlavová sprcha
Každodenní komfort 

Ranní sprcha uvolňuje endorfiny, dodává energii, stimuluje a okysličuje - funguje lépe 
než šálek espressa. Proto mají sprchové systémy, a především samotné sprchové 
baterie, důležitou úlohu v našich domovech. Jsou našimi tichými spojenci v boji 
za rodinnou pohodu. 

Výhody hlavové sprchy:

• vodní průtok přímo dolů zajišťuje příjemné a relaxační sprchování
• rozptýlený proud vody je jemný a uklidňujíci
• Dual Shower System má plynule nastavitelnou výšku sprchy až o 30 cm 
 a možnost otáčení sprchy, což umožňuje optimální využití sprchového 
 prostoru 

Dual Shower System s možností 
nastavení polohy sprchy vertikálně 
(30 cm) a horizontálně, aby 
vyhovovala Vašim osobním 
preferencím a možnostem 
sprchového prostoru. 
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Výhody ruční sprchy se třemi nastaveními proudu:

• proud můžete upravit pomocí ergonomického tlačítka nebo otočením krytu ruční
sprchy

• měkké a hladké proudy jsou relaxační a uklidňující
• dešťový a objemový proud poskytuje kompletní a pohodlný zážitek ze

sprchování
• relaxační proud poskytuje intenzivní a povzbuzující masírování specifických bodů

na těle

Měkký proud 
Široký a provzdušněný proud vody 
Vám pomůže zbavit se stresu 
a napětí z celého dne. 

Masážní proud 
Silný proud, vhodný na masáž 
snižuje únavu a uvolňuje svalstvo. 

Dešťový proud 
Široký proud vody, který osvěží 
a dodá energii

Perfektní ruční sprcha 
Tři sprchové proudy

Výhody, které mají sprchy, jsou zřejmé: nižší spotřeba vody, možnost rychlého 
sprchování a úspora místa. Sprchový kout je též zdrojem potěšení a osvěžení. Ruční 
sprchy nám umožňují výběr ze tří nastavení proudu, a to z dešťového, měkkého 
a masážního. 
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Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI FIZZ, KLUDI FRESHLINE, KLUDI LOGO

Tato funkce je použita u následujících sérií:
KLUDI SUPARAFLEX

FUNKCE

Systém na vypouštění vody
z ruční sprchy 

Sprchová hadice s 
mechanismem proti přetočení
Pro bezpečnost a pohodlí

Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň hygieny a pohodlí, 
vytvořilo KLUDI ochranu proti kapání vody z ruční sprchy 
- technologické řešení, které zajišťuje, že po použití je 
všechna voda z ruční sprchy vypuštěna. 

Jestli používáte elastickou sprchovou hadici KLUDI 
s mechanismem proti přetočení, nemusíte přetáčet 
ruční sprchu předtím, než začnete se sprchováním. 
Elastický plášť hadice též zajišťuje, že povrch vany 
nebo sprchového koutu nebude poškrábaný nebo jinak 
poškozený. 

Výhody vypouštění vody z ruční sprchy:

• zvyšuje komfort sprchování
• zlepšuje hygienu
• pomáhá udržovat čistotu v koupelně 

Výhody sprchové hadice s mechanismem proti přetočení:

• po sprchování se hadice vrátí do své původní 
 polohy
• poskytuje ochranu před poškrábáním povrchu
 vany nebo sprchového koutu
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51 010 45 20
umyvadlová baterie

51 525 45 20
vanová a sprchová baterie
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KLUDI ADLON

Speciální série produktů, 
ideální pro milovníky 
starých fotografií, 
vkusného vinylu 
a retro stylu. Baterie 
KLUDI ADLON dokonale 
zachycují ducha minulé 
éry, který Vás přenese zpět 
do doby, kdy byl v módě 
velkolepý design. Je to 
unikátní způsob vybavení 

interiérů. Původní forma, 
charakteristický tvar 
rukojetí, propracovaná 
pozlacená povrchová 
úprava - to je vintage 
v elegantní formě. 
Baterie KLUDI ADLON 
se hodí všude tam, kde 
se setkávají moderní 
technologie s klasikou. 

Série KLUDI ADLON je spojením 
retro stylu se špičkovou estetikou 
– vkusnou, sofistikovanou 
a nekonvenční. 

Krása baterií KLUDI ADLON 
spočívá ve tvaru křížových rukojetí 
s porcelánovými intarziemi.

Nápadný tvar výtoku tento model 
jen zdokonaluje. 

Povrch: 05 chrom, 45 pozlacené 23-karátů

KLUDI ADLON
Nadčasový design 
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51 010 45 20
umyvadlová baterie 
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KLUDI ADLON

Noblesa pro nejnáročnější, která 
se stylově hodí jak do secesních 
vil, tak do elegantních koupelen
v různorodých stylech. 

UMYVADLO

BIDET

51 043 .. 20
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

51 043 45 G4
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

51 043 05 G5*
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

51 211 .. 20
bidetová baterie 

51 046 45 G4
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

51 046 05 G5*
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

.. = Povrch: 05 chrom, 45 pozlacené 23-karátů* Není zobrazeno

Umění a vášeň

Baterie pozlacená 23-karátovým zlatem zaujme každého, 
kdo ocení kvalitu a technickou přesnost. Zlatá baterie je 
ideální završení v koupelně, navržené v klasickém retro 
stylu s kontrastní barevnou paletou - jako kombinace 
černé a bílé. 

51 046 .. 20
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

51 012 .. 20
umyvadlová baterie 

51 010 .. 20
umyvadlová baterie 

51 010 45 G4
umyvadlová baterie 

51 010 05 G5*
umyvadlová baterie 
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VANA

51 524 .. 20
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž

51 524 05 G5
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž

51 524 45 G4*
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž

51 441 .. 20
vanová a sprchová baterie 

51 525 .. 20
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž

Ženský 
půvab

Vana na jemně zahnutých nožičkách, květy, jemné 
příslušenství v tlumených barvách - série KLUDI 
ADLON v chromu, představuje design krásné koupelny, 
navržený ve smyslu ženského půvabu. 

51 524 05 G5
vanová a sprchová baterie 
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KLUDI ADLON

VANA SPRCHA

27 514 ..
sprchové ramínko
vyložení 415 mm

27 510 ..
hlavová sprcha
200 mm

51 610 05 G5
sprchová baterie 

51 610 45 G4*
sprchová baterie 

51 610 .. 20
sprchová baterie 

27 051 ..
sprchová souprava 
stojánková montáž

51 720 05 G5
podomítkový termostat
s uzavíracím ventilem

51 720 45 G4*
podomítkový termostat
s uzavíracím ventilem

27 103 ..
sprchový set
nástěnná tyč 600 mm

27 105 ..
sprchová souprava 
nástěnná montáž

51 720 .. 20
podomítkový termostat
s uzavíracím ventilem

35 156*
podomítkový termostat 

.. = Povrch: 05 chrom, 45 pozlacené 23-karátů
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.

* Není zobrazeno 21



53 298 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 
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KLUDI AMBA

Krása a jemnost skvělého 
umění, jemný a původní 
tvar, nejsou zdaleka vším, 
co nám baterie můžou 
nabídnout. Baterie KLUDI 
AMBA kombinují perfektní 
tvar a funkčnost s jemnými 
liniemi a rukojetí, které 

jsou součástí intuitivního 
ovládání. Jednolitá 
forma baterií, spojená 
s kamenným povrchem 
umyvadla ve tvaru misky, 
evokují harmonickou 
krásu koupelí na dálném 
východě. 

Unikátní design série KLUDI 
AMBA je uznáván odborníky. 
Tato série získala množství 
mezinárodních ocenění za svůj 
výjimečný design, vysokou kvalitu 
a použitelnost. 

Malé tlačítko dokonale doplňuje 
tvar baterie.

Diskrétní rukojetě jsou integrované 
do jednolitého tvaru. 

Povrch: 05 chrom

KLUDI AMBA
Perfektní tvar
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UMYVADLO

53 298 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 
výška výtoku 273 mm

53 296 05 75*
výška výtoku 213 mm

53 296 05 75
umyvadlová jednopáková baterie
výška výtoku 213 mm

53 244 05 75
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 186 mm

53 245 05 75*
vyložení 226 mm

38 243*
podomítkové těleso
pro podomítkovou umyvadlovou
dvouotvorovou jednopákovou 
baterii

53 023 05 75
jednopáková umyvadlová baterie 

53 026 05 75*
bez odpadové soupravy

Úplná 
svoboda

Volně stojící nebo nástěnná baterie? Navrhněte si 
koupelnu tak, abyste dosáhli maximálního pohodlí 
bez omezení Vašich požadavků. Bez ohledu na to, kde 
jsou namontované, vypadají tyto umyvadlové baterie 
fenomenálně. 

53 298 05 75
umyvadlová jednopáková 
baterie

53 245 05 75
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková 
baterie
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KLUDI AMBA

VANA

53 447 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž
vyložení 223 mm

53 448 05 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž

53 445 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

* Není zobrazeno

Harmonický 
tvar

Sofistikovaný tvar ve Vaší koupelně. Hladké linie, v kombinaci s přepínačem sprcha/vana, 
vloženým do těla baterie, vytváří dokonale harmonický tvar. Vyberte si způsob instalace, 
který je nejlepší pro Vaši koupelnu - nástěnnou nebo tříotvorovou baterii. 

53 401 05 38
vanová a sprchová termostatická 
baterie 

53 445 05 75
vanová a sprchová 
jednopáková baterie

67 600 05-00
ruční sprcha 

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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 53 590 05 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
stojánková montáž pro volně 
stojící vany

 88 088* 
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

Vaše osobní 
lázně

Jestli chcete Vaši koupelnu 
změnit na luxusní lázně, 
plné horké páry a sladké 
vůně, budete potřebovat 
velkou, volně stojící vanu 
a designovou baterii. 
Volně stojící baterie přidá 
na eleganci. 

 53 590 05 75 
vanová a sprchová baterie 
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KLUDI AMBA

VANA SPRCHA

53 650 05 75
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

53 830 05 75
podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

53 729 05 75
podomítkový termostat 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

53 710 05 75
sprchová jednopáková baterie 

53 815 05 75
podomítkový ventil
vrchní díl

53 811*
podomítkový ventil 
podomítkové těleso 

53 846 05 75
třícestný přepínač 
vrchní díl

29 757*
třícestný přepínač 
podomítkové těleso

53 847 05 75
dvojcestný přepínač 
vrchní díl

29 747*
dvojcestný přepínač 
podomítkové těleso

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno
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Instalace sprchové hlavy do stěny 
zajišťuje perfektní minimalistický 
vzhled. 

Dvě sprchové hlavice Vám umožní 
použití dvou vodních proudů 
současně. 

Být fit je 
životní styl

Rychlá sprcha po 
intenzivním cvičení může 
být stejně relaxační 
a regenerační jako 
profesionální masáž. 
Vyberte si baterii, která 
Vám pomůže plně se 
uvolnit a zotavit se. 

53 729 05 75
podomítkový termostat 

66 514 05-00
sprchové ramínko 

67 578 05-00
hlavová sprcha 

53 815 05 75
podomítkový ventil

53 847 05 75
dvojcestný přepínač 

67 650 05-00
vanová sprchová souprava 1S

63 061 05-00
připojovací kolínko
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ACCESSOIRES

53 985 05
miska na mýdlo
miska z porcelánu

53 976 05
dávkovač tekutého mýdla
nádobka z porcelánu

53 975 05
sklenička s nástěnným držákem
sklenička z porcelánu

53 977 05
držák ručníku
dvouramenný, pevný

Perfektní 
výběr

Vaše koupelna by měla vždy vzbuzovat úžas. Při 
navrhování Vaší koupelny nezapomínejte na doplňkové 
příslušenství, jako jsou mýdlo, dávkovač mýdla nebo 
ručníky a věšáky. Tyto zdánlivě triviální detaily dodávají 
interiéru jedinečný charakter. 
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KLUDI AMBA

53 974 05
souprava pro záchodový kartáč
nádobka z porcelánu

53 980 05
držák osušky
L = 650 mm

53 979 05*
L = 850 mm

53 984 05
háček

53 971 05
držák toaletniho papíru

Detaily tvoří 
interiér

Najděte perfektní příslušenství, vhodné do WC zóny. 
Správné detaily - například držák toaletního papíru, nebo 
toaletní kartáč – dotváří atmosféru elegantní koupelny 
jako celku. 

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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49 023 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
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KLUDI E2

Spojení starověké 
architektury 
s matematickou přesností 
a ideálními rozměry. 
Hledání harmonie v okolí 
a snaha obnovit ji znovu 
ve svých interiérech. 
Jestli sdílíte víru v trvalé 
zásady krásy, nechte se 
inspirovat geometrickými 
tvary, rovnými liniemi 
a klasickými vzory. Jemné 

křivky a zaoblené povrchy 
baterií KLUDI E2 jsou 
ideálním řešením pro 
milovníky tradic, kteří 
ocení i moderní design. 
S baterií KLUDI E2 
můžete vytvořit interiér, 
který sleduje principy 
nadčasového designu: 
organizovaný, harmonický 
a kombinovaný 
konvenčním tvarem. 

Výrazné linie a jemné křivky 
baterie doplňují koupelnu 
s klasickým designem.

Diskrétní označení pro studenou 
a teplou vodu na rukojeti 
zdůrazňují moderní charakter 
baterie.

Mohutný tvar výtoku doplňuje 
jemný tvar páky.

  Povrch: 05 chrom  

KLUDI E2
Přímá linie
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49 297 05 75
jednopáková umyvadlová baterie
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KLUDI E2

BIDETBIDET

UMYVADLO

49 296 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 155 mm

49 295 05 75
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 120 mm

49 297 05 75*
bez odpadové soupravy

49 298 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 260 mm

49 245 05 75 
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 230 mm

38 243*
podomítkové těleso

49 244 05 75 
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm

38 243*
podomítkové těleso

49 216 05 75 
jednopáková bidetová baterie

49 023 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

49 025 05 75*
průtok 5 l/min

Síla 
detailu

V elegantním a funkčním interiéru záleží na každém 
detailu. Pečlivě zvažte ergonomické a designové řešení při 
výběru Vaší koupelny a vytvořte koupelnu, která vypadá 
perfektně ve všech směrech.

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

Montáž baterie na stěnu se stává 
populárním trendem v interiéru. 
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49 590 05 75 
vanová a sprchová baterie

49 023 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
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KLUDI E2
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VANA

49 590 05 75 
vanová a sprchová baterie
stojánková montáž pro volně 
stojící vany

88 088*
podomítkové těleso 

49 447 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž 
vyložení 220 mm

49 503 05
vanový přítok
vyložení 175 mm

49 650 05 75 
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie

49 657 05 75* 
zabezpečeno proti zpětnému 
nasátí vody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

49 445 05 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

49 830 05 75 
podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

49 426 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž

Optimální řešení

Dáváte přednost energizující sprše nebo relaxační 
koupeli s éterickými oleji? Praktický a pohodlný 
přepínač sprcha/vana umožňuje okamžitou volbu typu 
vodního proudu, který lehce vyřeší Vaše dilema. 

Teď můžete ukončit horkou koupel 
stimulující studenou sprchou 
jedním pohybem ruky.

Podoba ruční sprchy ztělesňuje 
principy moderního designu. 
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KLUDI E2

SPRCHA

49 714 05 75 
sprchová jednopáková baterie  

49 729 05 75 
podomítkový termostat
 

88 011*
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso   

49 655 05 75 
podomítková sprchová 
jednopáková baterie
    
88 011*
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso    

49 846 05 75 
třícestný přepínač 
vrchní díl

29 757*
třícestný přepínač 
 podomítkové těleso  

49 847 05 75 
dvojcestný přepínač 
vrchní díl

29 747*
dvojcestný přepínač 
podomítkové těleso 

49 815 05 75 
podomítkový ventil  
vrchní díl

53 811*
podomítkový ventil
podomítkové těleso 

49 835 05 75
podomítková sprchová 
termostatická baterie
  
88 011*
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso    

Zaručená 
diskrétnost

Většina funkčních prvků je skrytá ve stěně. Viditelné 
jsou jen prvky systému, které jsou potřebné pro ovládání 
baterie, jako je jemná designová rukojeť moderního tvaru. 

Stejně jako jsou krásné, měkké 
a zahnuté rukojetě příjemné 
na dotyk, padnou také velmi dobře 
do ruky. 

  Povrch: 05 chrom  * Není zobrazeno 39



Nástěnnou sprchovou baterii je 
možné využít i jako odkládací 
prostor.

Nástěnná nebo podomítková 
baterie? Které dáte přednost?

Soukromý 
prostor

Otevřený sprchový 
kout v ložnici? Proč ne! 
Integrovaný design působí 
světle a velkoprostorově. 
Elegantní sprchový 
kout s jemnou baterií je 
atraktivní alternativou 
vany. 
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KLUDI E249 655 05 75 
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

67 740 05-00
sprchový set 3S

65 543 05-00
připojovací kolínko 
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ACCESSOIRES

49 976 05
dávkovač tekutého mýdla
nádobka z ručně foukaného 
opálového skla

49 975 05
sklenička s nástěnným držákem
nádobka z ručně foukaného 
opálového skla

49 985 05
miska na mýdlo
opálové sklo, bílé, matné
140 x 140 mm

49 984 05
háček

Detaily jsou 
rozhodující

Při navrhování elegantní koupelny záleží i na nejmenším 
detailu. Vyberte si příslušenství, které doplňuje keramiku 
a baterii - držák na zubní kartáček, dávkovač mýdla nebo 
miska na mýdlo. Chromový vzhled dodá na eleganci. 
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KLUDI E2

Čistý 
styl

Vizuální harmonie je prioritou v celé koupelně, dokonce 
i na toaletách. Krásné doplňky jsou nevyhnutelnými prvky 
při vytváření jednotného stylu. 

49 974 05
souprava pro záchodový kartáč
nádobka z ručně foukaného 
opálového skla

49 990 05
držák ručníku
L = 300 mm

49 977 05*
L = 455 mm

49 980 05
držák osušky
L = 650 mm

49 979 05*
L = 850 mm

49 971 05
držák toaletniho papíru

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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52 023 05 75
jednopáková umyvadlová baterie 

52 448 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
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KLUDI BALANCE

Se svým pečlivě 
konstruovaným hladkým 
povrchem a jemnými 
křivkami ztvárňují 
baterie KLUDI BALANCE 
rafinovanou estetiku. Tyto 
baterie jsou ideální pro 
milovníky originálních 
a odvážných návrhů, kteří 
se nebojí volit zajímavé 
designové prvky, 

jako například betonový 
dekorativní strop, tmavě 
zbarvené dřevěné povrchy 
nebo dřez z masivního 
kamene. V tomto 
výjimečném spojení 
designu a funkčnosti 
upoutávají pozornost 
detaily – například rukojeť, 
která se pohybuje nad 
baterií.

Tyto dokonale vyrobené baterie 
nadchnou všechny fanoušky 
velkolepého designu.

Velké plochy harmonicky ladí 
s organickými křivkami.

Precizní a zakulacená rukojeť 
je ohromující svým tvarem 
a funkčností.

Povrch: 05 chrom

KLUDI BALANCE
Podoba přírody
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52 298 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 
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KLUDI BALANCE

BIDET

UMYVADLO

52 216 05 75
jednopáková bidetová baterie 

52 298 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 
výška výtoku 272 mm

52 100 05
elektronická umyvadlová baterie 
6V Lithium baterie

52 200 05*
napájení přes síťový adaptér 
230 V

52 023 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 

52 026 05 75*
bez odpadové soupravy

52 105 05
elektronický stojánkový ventil 
6 V lithium battery

53 205 05*
napájení přes síťový adaptér 
230 V

52 246 05 75
dvouotvorová jednopáková 
umyvadlová nástěnná baterie
vyložení 185 mm

38 242*
podomítkové těleso 
pro podomítkové umyvadlové 
dvouotvorové jednopákové baterie

52 247 05 75
dvouotvorová jednopáková 
umyvadlová nástěnná baterie
vyložení 235 mm

38 242*
podomítkové těleso 
pro podomítkové umyvadlové 
dvouotvorové jednopákové baterie

52 296 05 75
umyvadlová jednopáková baterie 
výška výtoku 212 mm

Ideální 
kombinace

KLUDI BALANCE nabízí perfektní kombinaci estetiky 
a funkčnosti. V této fascinující baterii je kromě s-pointer 
eco perlátoru zabudovaná i keramická kartuše s pojistkou 
proti opaření. Prostřednictvím dokonale navrhnuté baterie 
dosáhnete luxusu při zachovaní vzácných přírodních 
zdrojů. 

Nástěnné umyvadlové baterie jsou 
mezi interiérovými designéry stále 
populárnější. 

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno 47



524450575
Wannenfüll- und
Brause-Einhand-
mischer DN 15

SPRCHA

52 655 05 75
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

52 835 05 75
podomítková sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

52 710 05 75
sprchová jednopáková baterie 

35 250 05 75
termostatická sprchová baterie 

Optimální
řešení 

Energizující sprcha nebo dlouhá relaxační koupel? 
Esteticky příjemný a funkční design baterií KLUDI Vám 
pomůže přeměnit obyčejnou koupelnu na stylové místo 
sprchovaní nebo koupání. 

52 710 05 75
sprchová jednopáková 
baterie 

52 445 05 75
vanová a sprchová 
jednopáková baterie
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KLUDI BALANCE

52 847 05 75 
dvojcestný přepínač 
vrchní díl

29 747*
dvojcestný přepínač 
podomítkové těleso

52 815 05 75
podomítkový ventil
vrchní díl

53 811*
podomítkový ventil
podomítkové těleso

52 846 05 75 
třícestný přepínač 
vrchní díl

29 757*
třícestný přepínač 
podomítkové těleso

Skutečná 
dokonalost

Věnujeme velkou pozornost detailu, pečlivě vybíráme 
ty nejlepší materiály a povrchové úpravy. Baterie KLUDI 
BALANCE jsou ideální volbou pro design každé koupelny, 
ve které jsou elegance, styl a kvalita jasnými prioritami. 

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

52 729 05 75
podomítkový termostat

52 815 05 75
podomítkový ventil

52 846 05 75
třícestný přepínač
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VANA

52 448 05 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž

52 503 05
vanový přítok 
vyložení 170 mm

52 445 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

52 830 05 75
podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

52 447 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž
vyložení 220 mm

52 590 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
stojánková montáž pro volně 
stojící vany

88 088*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

Okázalá 
kompozice

Dáváte přednost výrazné volně stojící baterii 
nebo méně nápadné baterii, která je diskrétně 
umístěna na stěně? Co takhle kombinace 
těchto možností, které Vám umožní používat 
baterie plnohodnotněji.

Podomítková baterie - perfektní 
způsob, jak ušetřit místo ve Vaší 
koupelně.

Baterie s jednou pákou pro vanu 
a sprchu, která je ideální pro volně 
stojící vany.

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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KLUDI BALANCE52 448 05 75
vanová a sprchová 
jednopáková baterie
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52 023 91 75
jednopáková umyvadlová baterie 
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KLUDI BALANCE WHITE

Koupelna v bílém je ideální 
pro lidi, kteří oceňují 
pořádek a harmonii. 
Záleží na každém detailu 
a doplňku - dokonale 
sladěné baterie jsou 
nezbytné, protože 
monochromatické interiéry 

v tlumených barvách 
vyžadují příslušenství 
a doplňky, které doplňují 
strohý design. Baterie 
KLUDI BALANCE WHITE 
suverénně dotváří 
harmonickou atmosféru 
bílého království..

Ergonomická páka je navržena tak, 
aby zabezpečila plynulé ovládání. 

Chromované prvky přidávají 
na kontrastu.

Rukojeť jakoby se nad tělem 
baterie vznášela.

Povrch: 91 bílá/chrom

KLUDI BALANCE WHITE
Vždy moderní
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52 246 91 75
podomítková 
umyvadlová 
dvouotvorová 
jednopáková baterie
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BIDET

KLUDI BALANCE WHITE

UMYVADLO

52 296 91 75
jednopáková umyvadlová baterie 
výška výtoku 212 mm

52 298 91 75
jednopáková umyvadlová baterie 
výška výtoku 272 mm

52 100 91
elektronická umyvadlová baterie 
6V Lithium bateriey

52 200 91*
napájení přes síťový adaptér 
230 V

52 023 91 75
jednopáková umyvadlová baterie 

52 216 91 75
jednopáková bidetová baterie

52 026 91 75
jednopáková umyvadlová baterie 
bez odpadové soupravy

Když méně 
je více

Upřednostňujete, když jsou doplňky skryté nebo je 
raději umístíte na viditelné místo? Dáváte přednost 
bezchybnému minimalizmu nebo přirozenému životnímu 
stylu bydlení? Podomítkové baterie Vám pomůžou 
vytvořit elegantní interiér.

Pro Vaše nejbližší to nejlepší – 
rozhodněte se pro nejvyšší kvalitu 
a ekologicky šetrné řešení.

Povrch: 91 bílá/chrom* Není zobrazeno

52 246 91 75
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm

38 243*
podomítkové těleso
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VANA

SPRCHA

 52 710 91 75 
 sprchová jednopáková baterie  

 52 650 91 75 
 podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

 52 447 91 75 
 vanová a sprchová jednopáková 
baterie 
 tříotvorová montáž
vyložení 220 mm   

 52 445 91 75 
 vanová a sprchová jednopáková 
baterie 

 52 655 91 75 
 podomítková sprchová 
jednopáková baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

 52 590 91 75 
 vanová a sprchová jednopáková 
baterie 

 88 088 *
 podomítkové těleso 

Mistrovská
kompozice

Podomítkové baterie šetří cenný prostor bez snížení 
požadavků na elegantní design, čím se může z Vaší 
večerní koupele stát relaxační rituál. 

Diskrétní přepínač sprcha/
vana s chromovou povrchovou 
úpravou vypadá krásně na bílém 
povrchu, přičemž má velmi 
pohodlné a jednoduché použití. 

  Povrch: 91 bílá/chrom  

 52 729 91 75  
podomítková 
sprchová 
termostatická baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso  

* Není zobrazeno
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KLUDI BALANCE WHITE 525909175 
 Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15 

Koupelna šitá 
na míru

Sněhobílá volně stojící 
vana by měla být pečlivě 
umístěna v koupelně 
a také sladěna s vysokou, 
elegantní baterií. Tato 
podoba obzvlášť přitahuje 
milovníky jednoduchých 
tvarů, kteří se inspirují 
přírodou. 

 52 590 91 75 
 vanová a sprchová 
jednopáková baterie 

Minimalistický tvar podomítkové 
baterie je ideální volbou pro 
moderní interiéry. 

Nástěnná vanová sprchová baterie 
může také sloužit jako odkládací 
prostor na kosmetiku. 
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KLUDI BALANCE WHITE

SPRCHA

67 640 91-00
sprchový set 1S
L = 900 mm

67 740 91-00
sprchový set 3S
L = 900 mm

67 700 43-00
ruční sprcha 
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

67 750 91-00
vanová sprchová souprava 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

67 650 91-00*
vanová sprchová souprava
s jedním typem proudu: Volumen

67 670 91-00
vanová sprchová souprava 
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

Design - funkčnost 
a tvar!

Jestli chcete vytvořit stylový a decentní interiér, vyberte 
přírodní materiály, tlumené barvy a jednoduché tvary, 
které se vzájemně doplňují, ale nezapomínejte ani 
na funkční řešení pro Vaši koupelnu, jako je například 
multifunkční ruční sprcha. 

Ruční sprcha KLUDI FIZZ vypadá 
jako otevřené dlaně. 

* Není zobrazeno Povrch: 91 bílá/chrom, 43 bílá
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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41 026 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

41 671 05 75
jednopáková vanová a sprchová 
baterie

67 850 05-00 
vanová sprchová souprava 1S
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KLUDI AMEO

Kombinací luxusu 
a extravagance můžete 
vylepšit svůj koupelnový 
interiér. Oživte svoji 
koupelnu vkusnými 
tóny, originálními 
úpravami a neobvyklými 
detaily. Díky svému 
jednoduchému 
a zaoblenému tvaru 
je nová série KLUDI 

AMEO odrazem 
současného trendu 
v moderním designu 
oproti minimalizmu. 
Stejně jako série KLUDI 
AMEO ztělesňuje 
špičkový design, nabízí 
také pokročilé funkce 
a širokou škálu výrobků 
- a za přijatelné ceny.

Čisté linie těla a rukojetě dělají 
z těchto baterií ideální součást 
harmonického interiéru. 

Diskrétní označení, pro studenou 
a teplou vodu na rukojeti, jsou 
malé, ale velmi důležité detaily.

Jednoduchý a zaoblený tvar 
těla baterií KLUDI AMEO zaručuje, 
že je ocení ti, kteří preferují 
nejnovější trendy v designu.

  Povrch: 05 chrom  

KLUDI AMEO
Nádech luxusu

NOVINKA
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KLUDI AMEO

UMYVADLO

41 023 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

41 026 05 75*
bez odpadové soupravy

Změň,
modifikuj, upravuj

Sníte o umyvadle, které je diskrétně zabudované? Nebo 
snad Vaše vize dokonalého interiéru koupelny zahrnuje 
samostatně stojící umyvadlo umístěné na desce 
z kamene? Bez ohledu na Vaše preference, baterie KLUDI 
AMEO zvelebí design každé koupelny. 

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

41 296 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 205 mm

41 298 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
výška výtoku 270 mm

41 298 05 75 
jednopáková 
umyvadlová 
baterie

41 029 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

41 028 05 75*
bez odpadové soupravy

41 276 05 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač 
vody
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Napijte se své oblíbené kávy 
a croissant Vám dodá energii 
a zlepší náladu.

Nadčasový 
design

Všichni máme rádi 
nadčasové interiéry, které 
neustále poutají naši 
pozornost, i když se změní 
trendy. Dejte volnost své 
fantazii a uspořádejte 
tradiční keramickou dlažbu 
v nestandardním prostoru. 
Umyvadlo namontované 
na stěnu poskytuje 
nekonvenční důraz na jinak 
klasický interiér. 

41 244 05 75 
dvouotvorová 
jednopáková umyvadlová 
baterie
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KLUDI AMEO

41 025 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie

41 216 05 75 
jednopáková bidetová baterie

Návod
na originální interiér 

Kdo říkal, že v koupelně musí být keramický obklad? Vyberte si fasádu – jako formu 
obkladu, která se nedávno stala velkým hitem ve světě designu. Jestli chcete vytvořit 
moderní a originální interiér, zkombinujte cihlovou fasádu s vysokou baterií s boční 
rukojetí a širokou základnou. 

Jestli oceňujete odvážný design, 
právě Vám je určená elegantní 
a štíhlá baterie KLUDI AMEO. 

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

41 025 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

41 024 05 75*
bez odpadové soupravy

41 244 05 75 
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 185 mm

38 243*
podomítkové těleso

41 245 05 75 
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 235 mm

38 243*
podomítkové těleso
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KLUDI AMEO

S-pointer eco perlátor umožní 
nastavit úhel proudu vody a snížit 
spotřebu vody.

Moderní 
ekologie

Úspora vody je víc než 
jen způsob, jak projevíte 
pozitivní vztah k životnímu 
prostředí - můžete ušetřit 
i peníze. Momentálně 
máme k dispozici 
technologie na zachování 
přírodních zdrojů, které 
jsou vytvořené nejen pro 
lázně a hotely, ale stejně 
tak i pro domácnosti. 
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41 393 05 75
umyvadlová baterie 

41 424 05 75
vanová a sprchová baterie 
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KLUDI AMEO

Moderní řešení, které není příliš 
drahé? Série KLUDI AMEO  
v sobě spojuje moderní design 
za přijatelnou cenu. 

Vyvážený 
interiér

Bílá a černá, dřevo 
a ocel, moderní a retro 
prvky - může být interiér 
tvořen z tolika kontrastů? 
Samozřejmě může - stačí 
přidat každý prvek s mírou 
a zvolit správné vybavení, 
jako jsou baterie s jemnými 
tvary. 
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41 393 05 75
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

41 393 05 30
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž

Umění 
kombinovat kontrasty

Pastelové, bílé a béžové barvy jsou používány v koupelnách velmi často. Překročte meze 
- vytvořte prostor, který je doopravdy originální výběrem výrazných textur a intenzivních
barev, a potom dokončete Váš odvážný designový koncept nekonvenčním nábytkem,
osvětlením a designovými doplňky. Jednoduchá ale luxusní tříotvorová baterie dokonale
dotváří vzhled koupelny. Čisté a krásné linie výtoku a rukojetí působí velmi elegantně.

Plochá páka nebo minimalistická 
rukojeť - KLUDI AMEO má přesně 
co si přejete.

41 393 05 75
Umyvadlová baterie 
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KLUDI AMEO

Přechod jemného tvaru výtoku 
do vzestupného oblouku těla je 
charakteristickým znakem baterií 
KLUDI AMEO. 

Okrouhlé rukojetě jsou hlavním 
znakem baterií KLUDI AMEO.

Ve Vašem 
stylu

Design Vaší koupelny 
je stejně důležitý jako 
design Vaší kuchyně 
nebo obýváku. Můžete 
si ho přizpůsobit podle 
svého vlastního vkusu. 
Vyberte si styl, doplňky 
a příslušenství, které 
nejlépe odpovídají Vašemu 
životnímu stylu. 
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VANA

41 445 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

41 671 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

41 447 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 448 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž

Ať Vaše koupel
trvá věčně 

Večerní koupel je často ten jediný moment, kdy máte čas jen pro sebe. Chvilka oddychu 
s knihou a s uklidňující hudbu je výborný způsob, jak zakončit den. Baterie KLUDI AMEO 
promění Vaši koupelnu na pohodlnou relaxační zónu.

Délka výtoku baterie - 220 mm 
– je ideálním řešením pro montáž 
na široké okraje vany nebo vedle 
vany.

41 424 05 75
Vanová a sprchová baterie 
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KLUDI AMEO

41 830 05 75
podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

41 505 05
vanový přítok
vyložení 170 mm

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

Viditelná 
dokonalost

Baterie KLUDI AMEO jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi, jako 
například spolehlivé keramické kartuše, pojistkou proti zpětnému nasátí vody 
a novým s-pointer eco perlátorem, na jehož základě můžeme nastavit průtok 
vody a omezit ho na 6 l/min. Baterie AMEO je též k dispozici s lehce použitelnou 
a ergonomickou rukojetí a možností podomítkové montáže. Volba je na Vás. 

Přepínač sprcha/vana je téměř 
dokonale ukryt v těle výtoku.

41 424 05 75
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 424 05 30
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž
vyložení 220 mm

41 650 05 75 
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 
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Nástěnné baterie mají stejnou 
podobu jako zbytek série KLUDI 
AMEO.

Nástěnná sprchová baterie 
s vkusnou boční rukojetí je 
inovativním řešením, které zajišťuje 
pohodlí.

Krásný 
tvar

Elegantní baterie 
může zlepšit vzhled 
jakéhokoliv sprchového 
koutu. Jasné tvary, skryté 
prvky ve stěně a designové 
ovládací prvky můžou být 
ozdobou jinak obyčejného 
sprchového systému. 

41 835 05 75
podomítková sprchová 
termostatická baterie
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KLUDI AMEO

SPRCHA

* Není zobrazeno

Ergonomie 
prioritou

Bez ohledu na to, kterou sprchovou baterii si vyberete, 
rychle zjistíte, že je snadno ovladatelná díky pohodlnému 
přepínači, má jasně označeno používání teplé a studené 
vody pro regulaci průtoku a teploty vody. Tyto funkce 
zajišťují, že Vaše vana nebo sprchový kout je bezpečný 
a přitom pohodlný. 

41 655 05 75
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

41 835 05 75
podomítková sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

41 710 05 75
sprchová jednopáková baterie 

41 675 05 75
sprchová jednopáková baterie 

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.

41 710 05 75
sprchová jednopáková baterie

67 740 05-00
sprchový set 3S

41 675 05 75
sprchová jednopáková baterie

67 740 05-00
sprchový set 3S
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42 023 05 78
jednopáková umyvadlová baterie 
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KLUDI BINGO STAR

V tradiční architektuře 
byl oblouk symbolem 
technické kvality 
a estetické dokonalosti. 
Je možné začlenit 
oblouk do moderního 
interiéru? Samozřejmě! 
Stačí když odlehčíme 
surový design a přidáme 

měkké oblé tvary. Tyto 
detaily okamžitě vyvolají 
pocit moderní koupelny. 
Dominuje sklo a beton. 
Subtilní tvar výtoku KLUDI 
BINGO STAR je klasickým 
prvkem elegantního 
minimalistického interiéru. 

Vysoký otočný výtok zvětšuje 
prostor kolem umyvadla. Podle 
Vašich potřeb si můžete vybrat 
otočný výtok o 360 ° nebo model, 
který lze otočit o 30 ° do obou 
stran. 

Ergonomická boční rukojeť dělá 
baterii snadno ovladatelnou. 

Cache perlátor, skrytý v baterii, 
provzdušňuje vodu a omezuje 
průtok vody na 5 l/min. 

Povrch: 05 chrom

KLUDI BINGO STAR
Hvězda ve Vaší koupelně
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42 023 05 78
jednopáková umyvadlová baterie 
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KLUDI BINGO STAR

UMYVADLO

42 023 05 78
jednopáková umyvadlová baterie 
otočný výtok

42 030 05 78
jednopáková umyvadlová baterie 
otočný výtok s omezením v rozpětí 
30°/30°

Hostem 
v koupelně

Při navrhování malé koupelny si vyberte příslušenství, 
které Vám umožní naplno využít omezený prostor. 
Baterie KLUDI BINGO STAR podobné s příslušenstvím 
KLUDI A-XES, jsou vhodné pro jednotný a funkční 
design. Zkuste si to sami! 

Povrch: 05 chrom 79



32 260 05 75
jednopáková umyvadlová baterie XL 
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KLUDI OBJEKTA

Přestože je subtilní a nenápadná, 
baterie ladí spolu s designem Vaší 
koupelny. 

Je to univerzální model 
určený pro krásnou 
koupelnu: jasné tóny, jemné 
přírodní dřevo a úzkostlivě 
přizpůsobené příslušenství. 
Linie baterie KLUDI 
OBJEKTA je ideální pro 
lidi, kteří mají rádi jemné 

tvary a jednoduchý lesklý 
design. Díky dokonale 
tvarované rukojeti, 
klasickému výtoku a jemné 
linii, zapadne tato baterie 
jednoduše do klidné 
atmosféry přírodního 
interiéru koupelny. 

Jemná a jasná linie výtoku 
přitahuje pozornost.

Díky svému tvaru je rukojeť 
snadno ovladatelná. 

Povrch: 05 chrom

KLUDI OBJEKTA
Univerzální a krásná
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UMYVADLO

32 023 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie

32 024 05 75*
bez odpadové soupravy

32 416 05 75
jednopáková bidetová baterie

Pro celou 
rodinu

Jedna baterie pro více uživatelů? Pokud baterii používá celá rodina, je samozřejmostí, 
uspokojit potřeby každého jednotlivce. Zvolte si univerzální řešení šité na míru. 

32 260 05 75
jednopáková umyvadlová baterie 
XL 
výška výtoku 160 mm

32 233 05 75
jednopáková umyvadlová baterie 

32 235 05 75*
průtok 5 l/min

32 232 05 75*
průtok 2 l/min
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KLUDI OBJEKTA

VANA

SPRCHA

* Není zobrazeno

32 653 05 75
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

35 201 05 38
vanová a sprchová termostatická 
baterie

32 650 05 75
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

35 830 05 38
podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

32 655 05 75
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

35 835 05 38
podomítková sprchová 
termostatická baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

32 764 05 75
sprchová jednopáková baterie 

35 200 05 38
termostatická sprchová baterie
50% omezovač průtoku

Všechno
funguje perfektně!

Pečlivě navržená koupelna v bílých tónech a dřevě 
potřebuje adekvátní baterii. Skryté vanové a sprchové 
baterie jsou ideální volbou pro útulný a elegantní 
interiér. 

Pro zajištění maximální bezpečnosti si vyberte termostatickou baterii 
s povrchem, o který se nepopálíte. Tato funkce je zvláště důležitá, pokud 
sprchu používají děti a starší lidé. 

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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38 245 05 76
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková 
baterie

38 533 05 76
jednopáková bidetová baterie
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KLUDI BOZZ

Baterie KLUDI BOZZ 
je skvělou volbou pro 
milovníky vyváženého, 
ekonomického 
a minimalistického 
designu. Mistrně zhotovené 

tělo a cylindrický tvar 
výtoku je ideální pro 
moderní luxusní interiéry, 
ve kterých se klade důraz 
na drobné detaily. 

Baterie KLUDI BOZZ je 
výbornou volbou pro všechny 
velkoprostorové interiéry. 

Diskrétní červeno-modré značení 
vody je integrované do chromové 
povrchové úpravy těla. 

Inteligentní profil výtoku zabraňuje 
stříkání vody.

Povrch: 05 chrom

KLUDI BOZZ
Podstata minimalizmu 
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UMYVADLO

38 145 05 76
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm
38 145 05 20*
křížová rukojeť
38 146 05 76*
vyložení 230 mm
38 146 05 20*
křížová rukojeť

38 393 05 76
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž 
uzavřená rukojeť

38 393 05 20*
křížová rukojeť

38 291 05 76
jednopáková umyvadlová baterie 

38 292 05 76*
průtok 5 l/min

38 296 05 76
jednopáková umyvadlová baterie 
výška výtoku 234 mm

Majestátní 
potenciál

Nástěnné baterie rezonují v interiérech s minimalistickým designem. Ovládací prvky jsou 
rozměrově minimální a proud vody může být, u některých produktů této řady, ovládaný 
přímo na konci výtoku. 

Vyberte si požadovaný tvar 
rukojeti. Dáváte přednost křížové 
nebo přímé rukojeti? Která z nich 
Vám nejlépe vyhovuje?

38 393 05 76
umyvadlová baterie 
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KLUDI BOZZ

BIDET

38 244 05 76
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm
38 245 05 76*
vyložení 230 mm
38 243*
podomítkové těleso

38 016 05 30 
stojánkový ventil s ovládáním 
na konci výtoku

38 018 05 30 
nástěnný výtokový ventil 
s ovládáním na konci výtoku
vyložení 185 mm

38 017 05 30*
vyložení 110 mm

38 533 05 76
jednopáková bidetová baterie

Estetika 
a jednoduchost

Nástěnné baterie rezonují v interiérech s minimalistickým 
designem. Ovládací prvky jsou rozměrově minimální 
a proud vody může být u některých výrobků této řady 
ovládaný přímo na konci výtoku. 

Povrch: 05 chrom* Není zobrazeno

38 245 05 76
podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková 
baterie

38 016 05 30 
stojánkový ventil s ovládáním 
na konci výtoku
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Nic neosvěží 
více než 
sprcha

Dáváte přednost klasické 
sprše nebo luxusní široké 
hlavové sprše? Bez ohledu 
na Váš výběr, nikdy 
nebudete chtít opustit 
sprchový kout.

KLUDI ROTEXA MULTI je 
skvělou volbou pro milovníky 
minimalistického designu (více 
informací na stranách 155-156). 

Odpadová a přepadová souprava
může nahradit tradiční výtok.

38 650 05 76
podomítková vanová 
a sprchová jednopáková 
baterie
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KLUDI BOZZ

38 424 05 76
vanová a sprchová baterie 
čtyřotvorová montáž
vyložení 220 mm

38 424 05 20*
křížová rukojeť

VANA

SPRCHA

Proporcionalita dnešní doby

Pro celou tuto sérii jsou charakteristické cylindrické 
rukojeti, které jsou konstruovány v perfektní proporcionalitě. 
Cylindrické rukojeti jsou použity u podomítkových variant 
baterií KLUDI. 

Ruční sprcha hygienického setu 
KLUDI BOZZ padne dobře do ruky 
a pohodlné tlačítko Vám umožní 
zapnout nebo vypnout průtok 
vody. 

38 691 05 76
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

38 650 05 76
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso 

38 831 05 76
sprchová jednopáková baterie 

35 203 05 38
termostatická sprchová baterie 

38 655 05 76
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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38 716 05 76
podomítková vanová 
a sprchová baterie 

38 624 N*
podomítkové těleso pro vanové 
a sprchové baterie

38 998 05 76
bidetový set - komplet

38 999 05 76*
bidetový set - komplet

NOVINKA



40 290 05 75
jednopáková umyvadlová  
baterie 100
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KLUDI Pure & Style 
kombinuje prvotřídní 
design s vynikajícími 
funkčními vlastnostmi. 
Elegantní baterie se dobře 
spojují s moderními styly 
interiéru a jsou vynikajícím 
důkazem toho, že styl není 
závislý na rozpočtu. 

To ocení například moderní 
rodiny, které mají vysoké 
nároky na vybavení 
koupelen, kvalitu a design. 
KLUDI Pure & Style je 
stylová série, která je 
nezbytná pro plánovaní 
moderních koupelen.

KLUDI PURE&STYLE
Jemný minimalismus 

NOVINKA

Geometrické tvary baterií 
umožňují zachovat současně 
stylovou rovnováhu a pohodlné  
používání baterií. 

Rovné linie a zaoblené hrany 
ve stylu SoftEdge jsou prvky 
moderního stylu, které nemohou 
chybět v módním interiéru.

Vynikající tvar a přesnost 
provedení způsobí, že najdeme 
radost i v každodenních 
činnostech.

Povrch: 05 chrom

KLUDI PURE&STYLE
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Tajemství je 
v maličkostech

Tajemství elegantního charakteru KLUDI Pure & Style tkví 
v jednoduchých liniích a jemných tvarech. Je to dokonalá 
nabídka pro lidi, kteří si zakládají na estetice, a v interiéru 
upřednostňují osvěžující a moderní styl.

40 385 05 75
jednopáková umyvadlová  
baterie 60
s odpadovou soupravou

40 382 05 75
jednopáková umyvadlová  
baterie 75
s odpadovou soupravou 

40 028 05 75*
bez odpadové soupravy

40 290 05 75 
jednopáková umyvadlová  
baterie 100
s odpadovou soupravou

40 292 05 75*
bez odpadové soupravy

UMYVADLO
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40 296 05 75 
jednopáková umyvadlováá 
baterie
výška výtoku 215mm

NOVINKA



KLUDI PURE&STYLE

VANA

BIDET

SPRCHA

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.

40 393 05 75
umyvadlová baterie 
tříotvorová montáž
s odpadovou soupravou

40 216 05 75
bidetová jednopáková baterie
s odpadovou soupravou

40 681 05 75
jednopáková baterie
vanovo sprchová

40 425 05 75
vanovo sprchová baterie
čtyřotvorová montáž
na okraj vany
dosah výtoku 220mm 

40 650 05 75
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou
40 657 05 75*
zabezpečeno proti zpětnému 
nasátí vody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

40 419 05 75
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

38 636*
podomítkové těleso

40 841 05 75
jednopáková sprchová baterie  

40 655 05 75
podomítková sprchová baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

40 420 05 75
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

38 828*
podomítkové těleso
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40 025 05 75
jednopáková umyvadlová baterie  
s odpadovou soupravou

40 024 05 75*
bez odpadové soupravy

UMYVADLO

35 002 05 38 
termostatická 
sprchová baterie

NOVINKA



48 298 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie
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KLUDI ZENTA SL 
Krása geometrie

Lehká, jednoduchá forma 
nové série KLUDI ZENTA 
SL dokonale doplní vzhled 
moderní koupelny. Funguje 
to dobře v kombinaci s 
geometrickými a 
decentními tvary nábytku a 
koupelnové keramiky. 

Ergonomické, ideální 
uchycení do ruky, vysoce 
kvalitní kartuše, štíhlé tělo 
baterie umožňující instalaci 
v blízkosti stěny, a tím 
úspora místa - to jsou jen 
některé z vlastností nové 
série KLUDI ZENTA SL.

Elegantní silueta baterie 
dokonale harmonizuje se 
světlými, jednoduchými formami 
nábytku a koupelnové keramiky.

Dokonalost. Kruh a obdélník jsou 
prvky, které definují styl KLUDI 
ZENTA SL a dodávají celé sérii 
elegantní charakter. Péče o každý 
i nejmenší detail je jedním ze 
základů značky KLUDI.

Povrch: 05 chrom

KLUDI ZENTA SL

Vysoký otočný výtok 
výrazně zvětšuje prostor 
na umyvadle.

NEW
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48 298 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie
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KLUDI ZENTA SL

UMYVADLO

Perfektní kombinace

Design založený na jednoduchých geometrických 
tvarech byl doplněn o jemné linie a křivky. Hladké 
přechody mezi tělem, výtokem a pákou baterie 
dodávají lehký, jemný tvar. Zároveň se stávají 
protiváhou surového geometrického základu.

48 260 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 75 
s odpadovou soupravou

48 266 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 75 
výpustní ventil
typu PUSH-OPEN

48 290 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 100 
s odpadovou soupravou

48 298 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 100 
výpustní ventil
typu PUSH-OPEN

Špičkové perlátory zabraňují hromadění vodního kamene a tím usnadňují 
péči a poskytují jemný proud vody. Série KLUDI ZENTA SL navíc nabízí 
variantu baterie s funkcí EcoPlus. Toto řešení zajišťuje, že studená voda 
teče i ve střední poloze páky.

97
Povrch: 05 chrom

48 263 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 75 
funkce EcoPlus, studená voda  
ve střední poloze páky 
s odpadovou soupravou

48 292 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 100 
bez odpadové soupravy

48 262 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 75 
bez odpadové soupravy



Krása KLUDI ZENTA SL
Skrytá v geometrickém tvaru

Beton, dřevo a kov dávají interiéru puristický charakter a spolu s přírodními barvami 
země a příjemným povrchem vytvářejí správnou atmosféru interiéru, díky čemuž se 
cítíme dobře. Nová série koupelnových baterií KLUDI ZENTA SL odpovídá moderním 
trendům, což představuje dokonalou rovnováhu mezi ekonomickým minimalismem 
a jemnou, delikátní formou.

48 298 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie

UMYVADLO

48 028 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 
výška výtoku 220 mm 
otočný výtok (360°) 

48 027 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 
výška výtoku 220 mm 
otočný výtok (360°) 
s odpadovou soupravou

48 256 05 65 
jednopáková umyvadlová 
baterie 
výška výtoku 240 mm 
bez odpadové soupravy
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* chybí obrázek

48 247 05 65
nástěnná 
umyvadlová baterie 
délka výtoku 180 mm

38 242*
podomítkové těleso 

Povrch: 05 chrom



48 247 05 65
nástěnná 
umyvadlová 
baterie

KLUDI ZENTA SL
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VANA

Více prostoru

KLUDI ZENTA SL zaujme svou řemeslnou zručností v rafinovaných detailech. 
Štíhlé tělo vanových a sprchových baterií umožňuje instalaci v blízkosti stěny, 
takže při koupání máme větší svobodu.

48 650 05 65
podomítková vanová 
a sprchová baterie
automatický přepínač 
vana/sprcha

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso

48 600 05
vanový výtok 
délka výtoku 170 mm

48 670 05 65 
jednopáková vanová 
a sprchová baterie 
automatický přepínač
vana/sprcha

Povrch: 05 chrom100

BIDET

48 998 05 65
bidetový set - komplet

48 999 05 65*
bidetový set - komplet

NOVINKA

* chybí obrázek



KLUDI ZENTA SL

48 870 05 65 
jednopáková 
sprchová baterie 

48 655 05 65 
podomítková 
sprchová baterie

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso
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38 257 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie
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KLUDI ZENTA

Série KLUDI ZENTA 
byla vytvořena pro lidi, 
kteří upřednostňují řád 
a čistý design. Dobře 
organizovaný interiér 
a důraz na tvar jsou 
majestátním sladěním 
s každým detailem. 
Každý prvek je dokonale 
koordinovaný s každým 

dalším prvkem. Baterie 
KLUDI ZENTA s lehkostí 
doplňují geometrický 
design interiéru, 
současně poskytují 
nápadný kontrast 
u moderního a mírně
minimalistického designu.
Jde o schéma sestávající
z bílých tónů a dřeva.

Baterie KLUDI ZENTA se vyznačují 
harmonickou kombinací 
geometrických tvarů - kruhy 
a čtverce. 

Elegantnost, vyváženost 
a důstojnost linií se dokonale 
hodí do minimalistického interiéru 
koupelny. 

Kulatá páka může být ideálním 
řešením v kombinaci s kulatým 
umyvadlem. 

Povrch: 05 chrom

KLUDI ZENTA
Design se smyslem pro krásu
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UMYVADLO

 38 245 05 75 
 podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie 
vyložení  230 mm

38 244 05 75 *
vyložení  180 mm  

38 243 *
podomítkové těleso

38 264 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie výška výtoku 120 mm

38 265 05 75* 
bez odpadové soupravy

 38 250 05 75 
 jednopáková umyvadlová 
baterie  38 250 05 75W*
průtok 4.8 l/min
38 252 05 75*
průtok 2 l/min
 38 251 05 75 *
 bez odpadové soupravy 

 38 257 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie výška výtoku 258 mm 

Výběr je na Vás

Navrhněte si svou koupelnu s odvážnými tvary. Závěsné 
skříňky sladěné s oslnivým samostatně stojícím 
umyvadlem a krásnou, vysokou a štíhlou baterií, přispívají 
k vytvoření jemného, ale skvostného bílého interiéru. 

38 257 05 75 
jednopáková 
umyvadlová baterie

 38 244 05 75 
 podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková 
baterie 
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KLUDI ZENTA

42 025 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie

42 026 05 75* 
bez odpadové soupravy

38 393 05 75 
u myvadlová baterie
uzavřená rukojeť

38 100 05
elektronická umyvadlová baterie
s rukojetí na nastavení teploty
9V Alkalické baterie 

38 200 05* 
napájení přes síťový adaptér 
230 V 

38 400 05
elektronická umyvadlová baterie
s rukojetí na nastavení teploty
vyložení 240 mm

38 500 05* 
vyložení 190 mm

Potřebné příslušenství:
podomítkové elektronické těleso 
38 001, 38 002

* Není zobrazeno

Ikona stylu
Perfektní výběr pro luxusní interiér

Kombinace klasického designu a funkčnosti přináší úžasnou třídimenzionální baterii, 
která dodá eleganci do Vaší koupelny a evokuje stylem minulé doby. 

Bez ohledu na to, zda si vyberete 
nástěnnou nebo samostatně 
stojící baterii, máte možnost 
výběru elektronické funkce, která 
Vám umožní zapnout vodu jediným 
pohybem ruky. 

38 393 05 75 
u myvadlová baterie

  Povrch: 05 chrom  
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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Objemový proud
Široký proud poskytuje osvěžení 
a energii.

Booster
Zesílený proud centruje paprsek 
vody do středu sprchové hlavice 
a působí jako revitalizující masážní 
proud. 

Měkký proud
Pokud chcete probudit ranní 
sprchou, vyberte si jemný, 
provzdušněný proud.

38 650 05 75
podomítková vanová 
a sprchová jednopáková 
baterie

60 750 05-00
vanová sprchová souprava 2S

63 061 05-00
připojovací kolínko 
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KLUDI ZENTA
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VANA

SPRCHA

 38 447 05 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie
tříotvorová montáž
 vyložení 220 mm 

 38 446 05 75 *
 vyložení   140 mm 

 38 424 05 75 
vanová a sprchová baterie
čtyřotvorová montáž
 vyložení 220 mm 

 35 101 .. 38 
 vanová a sprchová termostatická 
baterie 

 38 650 05 75 
 podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

 38 870 05 75 
 sprchová jednopáková baterie  

 35 100 05 38 
 termostatická sprchová baterie  

 38 670 05 75 
 vanová a sprchová jednopáková 
baterie 

 38 830 05 45 
 podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

Koupelnový 
rituál

Dokonale navržená koupelna má vždy prostor pro 
vanu. Stačí ji naplnit horkou vodou, nalít do ní některý 
z éterických olejů a ponořit se hluboko do pěny – 
aromatická lázeň, která omlazuje Vaše tělo a duši, 
se může rychle stát uklidňujícím rituálem na konci 
dlouhého a rušného dne. 

Funkce Hot Stop u termostatické 
baterie zajišťuje stálost teploty 
vody a zabraňuje opaření (pro více 
informací viz. str. 13). 
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KLUDI ZENTA

SPRCHA

 60 630 05-00 
 sprchový set 1S 
 L = 600 mm 

60 640 05-00* 
 sprchový set 1S 
L = 900 mm

 60 730 05-00 
 sprchový set 2S 
 L = 600 mm 

60 740 05-00*
 sprchový set 2S 
  L = 900 mm 

* Není zobrazeno

 60 830 05-00 
 sprchový set 3S 
 L = 600 mm 

60 840 05-00 *
 L = 900 mm 

 60 750 05-00 
v anová sprchová souprava 2S 

60 650 05-00 *
 vanová sprchová souprava  1S

 66 090 05-00 
 KLUDI ZENTA Dual Shower System
  hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 2S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová 
hadice 1600 mm 

 60 800 05-00 
 ruční sprcha 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

60 700 05-00*
ruční sprcha 2S
přenastavitelná na 2 druhy proudu:
sprchový déšť, měkký proud

 60 600 05-00 
 ruční sprcha 1S
s jedním typem proudu: Volumen   

 38 835 05 45 
 podomítková sprchová 
termostatická baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

 38 655 05 75 
 podomítková sprchová 
jednopáková baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

  Povrch: 05 chrom  
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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38 251 86 75
jednopáková umyvadlová 
baterie 
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

Máte pocit, že jste 
použili výraznou 
a silnou kombinaci 
barev a geometrických 
tvarů? Pokud nemáte 
strach dělat odvážná 
rozhodnutí, zvažte možnost 
černé a bílé barvy. Použijte 
elektrizující kontrasty jako 

jsou černé a bílé kruhy či 
čtverce. Baterie KLUDI 
ZENTA BLACK & WHITE 
dokazují, že když přijde 
na řadu design, nic není 
nemožné. 

Chcete-li vytvořit soudržný 
design, zajistěte, aby byla černá 
baterie doplněna o další detaily 
ve stejné barvě. 

Dlouhý štíhlý výtok dokáže 
udělat ranní mytí příjemnějším 
a účinnějším. 

Bílá vytváří pocit čistoty 
a svěžesti, Zatímco chromové 
akcenty dokáží vytvořit jasný 
a lesklý vzhled. 

Povrch: 86 černá/chrom, 91 bílá/chrom

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE
Černé na bílém
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38 251 .. 75
jednopáková umyvadlová 
baterie bez odpadové soupravy

38 530 .. 75
jednopáková bidetová baterie

38 260 .. 75
jednopáková umyvadlová 
baterie XL 

38 250 .. 75
jednopáková umyvadlová 
baterie 

Kombinace 
prvků

Chcete koupelnu, ve které dominuje černá barva? Zbavte 
se monotónnosti, vždyť sprchová baterie nemusí být 
vždy ve staromódní bílé barvě. Je Vaše vana bílá jako 
sníh? Černá baterie může zdůraznit odvážnost. Konečný 
výsledek bude ohromující. 

38 251 91 75 
jednopáková 
umyvadlová baterie 

38 670 86 75
vanová a sprchová 
jednopáková baterie

UMYVADLO
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SPRCHA

VANA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

 38 670 .. 75 
 vanová a sprchová jednopáková 
baterie 

 38 650 .. 75 
 podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie 

 88 011 *
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

 35 101 .. 38 
 vanová a sprchová termostatická 
baterie 

* Není zobrazeno

 60 850 91-00 
s prchový set 3S 
 L = 900 mm 

 60 840 ..-00 
 sprchový set 3S 
 L = 900 mm 

 35 100..38 
 termostatická sprchová baterie  

 60 660 91-00 
v anová sprchová souprava  1S

 38 870 .. 75 
 sprchová jednopáková baterie  

    .. = Povrch:  86 černá/chrom, 91 bílá/chrom   
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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Vana nebo sprchový kout 
s tmavými stěnami jsou 
nepřekonatelně elegantní. Zbavte 
se monotónnosti černými tóny 
s bílou baterií. 

Interiér koupelny v tmavších 
barvách se stal moderním teprve 
nedávno. Chtěli byste si tuto 
možnost vyzkoušet? 

Protiklady se 
přitahují

Souhlasíte s tím, že 
protiklady se přitahují? 
Rozdíly jsou přece kořením 
života, zvolte kontrastní 
dekorativní prvky - 
zejména do Vaší koupelny. 
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KLUDI ZENTA BLACK&WHITE35 100 86 38
termostatická sprchová baterie 

60 840 86-00
sprchový set 3S
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34 841 05 75
jednopáková  
sprchová baterie

34 290 05 75
jednopáková 
umyvadlová baterie 

34 681 05 75
jednopáková vanovo 
sprchová baterie 

116



KLUDI Pure & Solid  
má výrazný charakter.  
Z ergonomického hlediska 
se baterie ukazují jako 
pevné výrobky nejvyšší 
výrobní kvality.  

Klasický, nadčasový 
design vyvažuje eleganci 
s většinou nábytkových 
stylů – ať už moderními 
nebo konvenčními.

Sérii KLUDI Pure & Solid ocení 
lidé, kteří věnují velkou pozornost 
ergonomii, zpracování a 
trvanlivosti.

Krásná, dokonale navržená rukojeť 
poskytuje pohodlné a snadné 
ovládání.

Perlátor je integrován do baterie 
je odolný proti tvorbě vodního 
kamene a zároveň šetří vodu.

KLUDI PURE&SOLID

Povrch: 05 chrom

KLUDI PURE&SOLID
Výrazná ergonomie

NOVINKA
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Nová kvalita 
v koupelně

Volba KLUDI Pure & Solid je nejlepší rozhodnutí: pro 
výrobu baterií byly použity materiály nejvyšší kvality, 
a díky nim je každodenní použití opravdové potěšení.

34 385 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie 60
s odpadovou soupravou

34 382 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie 75
s odpadovou soupravou

34 028 05 75*
bez odpadové soupravy

34 290 05 75 
jednopáková umyvadlová 
baterie 100
s odpadovou soupravou

34 292 05 75*
bez odpadové soupravy

34 025 05 75
jednopáková umyvadlová baterie 
s odpadovou soupravou

34 024 05 75*
bez odpadové soupravy

UMYVADLO
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KLUDI PURE&SOLID

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.

34 394 05 75 
umyvadlová baterie  
tříotvorová montáž
s odpadovou soupravou

34 681 05 75
jednopáková vanovo sprchová 
baterie 

34 423 05 75
vanovo sprchová baterie
čtyřotvorová montáž na  
okraj vany
výtok 220mm

34 650 05 75
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou
34 657 05 75*
zabezpečeno proti zpětnému 
nasátí vody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

34 419 05 75
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s funkční jednotkou

38 636*
podomítkové těleso

34 841 05 75
jednopáková sprchová baterie

34 655 05 75
podomítková sprchová baterie 
vrchní díl, s funkční jednotkou

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

34 420 05 75
podomítková sprchová baterie 
vrchní díl, s funkční jednotkou

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

VANA

SPRCHA

34 216 05 75
jednopáková bidetová baterie
s odpadovou soupravou

BIDET
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37 382 05 65
jednopáková 
umyvadlová baterie 
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KLUDI Pure&Easy 
představuje univerzální 
design, který lze bez 
problémů integrovat do 
moderního koupelnového 
stylu. Tato všestrannost 
je to, co dělá tyto baterie 
tak oblíbené. Výrazná 
vlastnost KLUDI Pure&Easy: 
dynamický sklon těla 
baterie má svěží a lehký 
charakter. 

KLUDI Pure&Easy je 
vhodná i pro design 
koupelny, s optimálními 
variantami, které se dají 
využít v různých situacích. 
K dispozici je také v 
módní bílé, tato série je 
dokonalým společníkem 
pro projekty, které mají 
zachovat módní charakter.

Pokud žijete moderním životním 
stylem, jistě oceníte módní, nená-
ročný design KLUDI Pure & Easy.

Vysoce účinná umyvadlová baterie 
s technologií EcoPlus šetří vodu 
a energii snížením spotřeby teplé 
vody.

Jasně červené a modré značky
pomáhají dětem naučit se spravně
používat vodu.

KLUDI PURE&EASY

  Povrch: 05 chrom  , 91 bílá/chrom

KLUDI PURE&EASY
Jednoduchá vzdušnost

NOVINKA
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37 385 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 60 
s odpadovou soupravou

37 382 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 70
s odpadovou soupravou

37 028 05 65*
bez odpadové soupravy

37 286 05 65*
průtok vody 2l/min 
s odpadovou soupravou

37 289 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 70
funkce EcoPlus
s odpadovou soupravou

37 290 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 100 
s odpadovou soupravou 

37 292 05 65*
bez odpadové soupravy

Rozumný 
výběr

KLUDI Pure & Easy je moderní řada baterií pro lidi žijící 
aktivním životním stylem. Tuto sérii charakterizuje výrazná 
linie a pěkné detaily. K dispozici je široký sortiment 
produktů s vysokou funkčností a za dostupnou cenu.

UMYVADLO
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KLUDI PURE&EASY

VANA

SPRCHA

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.

37 259 05 65 
jednopáková 
umyvadlová baterie 
s hygienickou sprškou

37 284 05 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 70
páka public 120mm

37 287 05 65*
páka klinik 180 mm

37 650 05 65
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s ovládací jednotkou
37 657 05 65*
zabezpečeno proti zpětnému 
nasátí vody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

37 681 05 65
jednopáková vanovo 
sprchová baterie

37 419 05 65
podomítková vanovo sprchová 
baterie
vrchní díl, s ovládací jednotkou

38 636*
podomítkové těleso

37 841 05 65
jednopáková sprchová 
baterie

37 655 05 65
podomítková sprchová 
baterie
vrchní díl, s ovládací 
jednotkou

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso

37 420 05 65
podomítková sprchová 
baterie
vrchní díl, s ovládací 
jednotkou

38 828*
podomítkové těleso

37 533 05 65
jednopáková bidetová baterie 
s odpadovou soupravou

BIDET
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37 292 91 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 100
bez odpadové soupravy

37 290 91 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 100
s odpadovou soupravou

37 382 91 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 70
s odpadovou soupravou

37 028 91 65
jednopáková umyvadlová 
baterie 70
bez odpadové soupravy

37 533 91 65
jednopáková bidetová baterie 
s odpadovou soupravou

37 681 91 65
jednopáková vanovo sprchová 
baterie

37 841 91 65
jednopáková sprchová baterie

Perfektní 
bílá

Perfektní bíla dodává pocitu čistoty a svěžesti novou 
úroveň a intenzitu, jemně chromové odstíny přidávají  
lesk bílým povrchům, jemný barevný minimalismus 
zdůrazňuje lehkost tvaru.

Symbolika bílé je zřejmá - čistý 
a elegantní minimalismus. Bílé 
detaily doplňují styl moderní 
koupelny.

UMYVADLO

BIDET VANA SPRCHA

Povrch: 91 bílá/chrom124



Tělo sprchové baterie je umístěno 
blízko stěny a šetří tak místo ve 
sprchovém koutě.

Ruční sprcha KLUDI ZENTA 
dokonale doplní sprchovou zónu 
navrženou v jasných tónech.

KLUDI PURE&EASY WHITE

Dokonalá  
bílá

U série KLUDI Pure & Easy 
White se počítá každý 
detail. Jemná, ergonomická 
páka baterie umožňuje 
snadnou a přesnou 
regulaci teploty vody.

37 841 91 65
jednopáková sprchová 
baterie
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KLUDI FLEXX.BOXX
Maximální fl exibilita

Podomítkové těleso je univerzálním a pevným řešením. 
S výjimečnými technickými parametry je těleso ideální 
volbou pro investice do nemovitostí a domácností. KLUDI 
FLEXX.BOXX je vyroben z nejkvalitnějších materiálů 
a hodí se téměř ke všem podomítkovým bateriím KLUDI.

Funkčnost a kvalita KLUDI FLEXX.
BOXX jsou obecně uznávané: což 
potvrzuje získání ceny PLUS X 
Awards za nejlepší produkt roku 
2012. 

 88 011 
 KLUDI FLEXX.BOXX 
 podomítkové těleso  

73 006 00-00
prodloužení pro podomítkové 
těleso 
L = 30 mm

74 001 00-00
adaptér pro zaměněné vodní cesty
pro KLUDI FLEXX.BOXX
termostatické varianty
(zaměněný vývod studené a teplé 
vody)

74 580 00-00 
adaptér pro zaměněné vodní cesty
pro jednopákové podomítkové 
baterie
(zaměněný vývod studené a teplé 
vody)
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KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX je možné 
použít pro většinu podomítkových 
baterií KLUDI

KLUDI FLEXX.BOXX Vám 
může pomoci ušetřit místo ve 
Vašem sprchovém koutu, a to 
zejména atraktivním řešením, 
v případě pokud preferujete 
minimalistický a moderní design. 
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52 815 05 75
podomítkový ventil

52 729 05 75
Podomítková termostatická 
baterie

52 847 05 75
dvoucestný přepínač



38 801 05 38
podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení 
na horní vývod

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 802 05 38
podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení 
na horní vývod

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 811 05 38
podomítková termostatická 
vanová/sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky
výběr piktogramů podle 
konkrétního použití

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 812 05 38
podomítková termostatická 
vanová/sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky
výběr piktogramů podle 
konkrétního použití

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

KLUDI PUSH
Dotek vody

Už nikdy nebudete muset čekat na uvolňující koupel nebo energizující 
sprchu! Nastavte požadovanou teplotu vody pomocí snadno 
použitelného termostatu, a potom zapněte jediným stisknutím 
tlačítka teplý rovnoměrný proud vody. Díky intuitivnímu designu jsou 
tyto kompaktní baterie neuvěřitelně snadno použitelné. 

Vyberte si variantu s, nebo 
bez termostatu, v závislosti 
na počtu zdrojů vody, které si 
přejete používat, s jedním nebo 
dvěma tlačítky. 

38 812 05 38
podomítková vanová/
sprchová termostatická 
baterie
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KLUDI PUSH

38 601 05 38
podomitková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení 
na horní vývod

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 602 05 38
podomitková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení 
na horní vývod

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 611 05 38
podomitková vanová/sprchová 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky
výběr piktogramů podle 
konkrétního použití

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

38 612 05 38
podomitková vanová/sprchová 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky
výběr piktogramů podle 
konkrétního použití

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomítkové těleso 

* Není zobrazeno

Geometrické 
uspořádání

Zkombinujte čtyřhrannou hlavovou sprchu se čtvercovými bateriemi 
KLUDI PUSH. Kruhové provedení má také své kouzlo. Baterie KLUDI PUSH 
je vybavena ergonomickým a jasným označením teplé a studené vody 
a bezpečnostní funkcí HotStop, která umožňuje nastavit maximální teplotu 
vody při 38°C. 

38 811 05 38
podomítková vanová/
sprchová termostatická 
baterie

38 611 05 38
podomitková vanová/
sprchová baterie

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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48 976 05
dávkovač tekutého 
mýdla

48 975 05
sklenička s nástěnným 
držákem

48 977 05
držák ručníku

38 245 05 76
podomítková 
umyvadlová 
dvouotvorová 
jednopáková baterie
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KLUDI A-XES

Při navrhování Vaší 
koupelny nezapomeňte 
na příslušenství, které 
přidává důležitý stylistický 
prvek do interiéru, zatímco 

poskytuje prostor pro 
uložení kosmetiky, 
toaletních potřeb a malých 
spotřebičů. 

Koupelna by měla být více než 
jen místem kudy projíždíte během 
ranní rutiny. Pomocí éterických 
olejů a vonných krémů může 
být Vaše koupelna snadno 
přeměněna na Vaše soukromé 
SPA. 

Pro komfort a pohodlí by měl být 
držák na zubní kartáčky umístěný 
vedle umyvadla. 

Elegantní chromovaný povrch 
krásně doplňuje další příslušenství 
ve Vaší koupelně. 

Povrch: 05 chrom

KLUDI A-XES
Nekonečné možnosti
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krása je 
v detailech

Detaily jsou pro design důležité. Po pečlivém výběru 
veškerého zařízení a baterií, byste měli věnovat stejně 
velkou pozornost výběru různých koupelnových doplňků 
– a jako v každém pečlivě naplánovaném návrhu, vybrat 
i ty nejmenší detaily. 

48 985 05
miska na mýdlo
miska ze saténového skla

48 975 05
sklenička s nástěnným držákem
sklenička ze saténového skla

48 976 05
dávkovač tekutého mýdla
nádobka ze saténového skla

48 984 05
háček
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KLUDI A-XES

48 988 05
dvojitý držák na ručníky
L = 550 mm

48 989 05
držák osušky s odkládací plochou
L = 600 mm

48 980 05
držák osušky 
L = 650 mm

48 986 05
košík na mycí houbu

48 987 05
rohový košík na mycí houbu

48 972 05
zásobník toaletního papíru

48 971 05
držák toaletniho papíru

48 974 05
souprava pro záchodový kartáč
nádobka ze saténového skla

48 981 05
madlo k vaně
L = 350 mm

48 977 05
držák ručníku

Existuje několik věcí, které 
neustále používáte v koupelně - 
dávkovač mýdla a držák zubního 
kartáčku jsou nejdůležitějším 
příslušenstvím v blízkosti 
umyvadla. 

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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V malé koupelně můžete najít 
prostor pro sprchový kout nebo 
vanu se závěsem nebo odkládací 
poličkou. 

Sprcha nemusí být umístěná 
v kabině - můžete si navrhnout 
svůj vlastní sprchový kout podle 
Vašich představ. 

Rozhodněte se 
pro komfort

Co je vhodnější do 
koupelny, vana nebo 
sprchový kout? Pokud 
máte velkou koupelnu, 
tak se nabízí možnost 
vany, ale pokud je 
koupelna malá, bude 
vhodnější sprchový kout. 
Z čehož vyplývá, že výběr 
je ovlivněn velikostí 
koupelny. 
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Použijte stejné barvy v interiéru. 
Pokud v ložnici převládají 
tlumené tóny, použijte tyto barvy 
i v koupelně. 

Relaxační 
zóna

Koupelna v ložnici je 
zárukou vysokého 
komfortu. Když chcete 
udělat krok dále, zvažte 
prostor jako celek, 
a nechte tak projevit Váš 
styl. 
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Svíčky, klidná hudba a sklenka Vašeho oblíbeného vína - ideální prostředí pro relaxaci. 
Díky sérii KLUDI ROTEXA Vás nic nebude rušit, když si vychutnáváte dlouho očekávanou 
chvíli odpočinku a rozjímání ve Vaší koupelně. KLUDI ROTEXA MULTI umožňuje naplnit 
vanu pomocí napouštěcí a přepadové soupravy a dává Vám svobodu pohybu. 

KLUDI ROTEXA
Čas na relaxaci

21 409 05-00
KLUDI ROTEXA 2000 
odpadová a přepadová 
souprava G 1 1/2

21 200 05N-00
KLUDI ROTEXA MULTI 
napouštěcí, odpadová 
a přepadová souprava
G 1 1/2 

21 300 05N-00
KLUDI ROTEXA 2000 
odpadová a přepadová 
souprava G 1 1/2

S-pointer perlátor umožňuje 
nehlučné proudění vody podél 
stěny vany.

71 826 05-00
KLUDI ROTEXA MULTI

136

 21 406 05-00 
KLUDI ROTEXA 2000 
odpadová a přepadová 
souprava G 1 1/2 



KLUDI ROTEXA

21 404 05-00
KLUDI ROTEXA 2000 
odpadová a přepadová 
souprava G 1 1/2  

70 604 05-00 
ekologická zátka
se sítkem na vlasy a velkým 
talířovým ventilem

 21 407 05-00 
KLUDI ROTEXA 2000 
odpadová a přepadová 
souprava G 1 1/2 

Krása jednoduchosti 
za správnou cenu

KLUDI ROTEXA je elegantním řešením pro všechny standardní vany. Pochromovaný 
povrch dokonale odpovídá povrchové úpravě vany a sprchového koutu. 

Systém má minimální prvky 
a údržba je velmi jednoduchá. 

71 066 05-00
KLUDI ROTEXA 2000

  Povrch: 05 chrom  
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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80 200 91-00 
sprchový set 
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Domácí ošetření a péče, to 
není jen cesta ke zlepšení 
nálady ale i inspirující výlet 
do světa dokonalého 
designu. Sprchový systém 
KLUDI COCKPIT Discovery 
se skvěle hodí do obrazu 
moderní koupelny, jejíž 
uspořádání připomíná SPA.

Perfektní design, intuitivní obsluha, 
snadná manipulace, precizní zpracování, 
vynikající povrch, pohodlí při používání, 
moderní technologie a nejvyšší kvalita. 
Funkčnost není o nic méně důležitá. To 
vše zaručuje vytvoření dokonalého 
produktu, který se bude vyznačovat 
nejvyšší kvalitou a komfortem používání 
po mnoho let.

KLUDI COCKPIT Discovery 
Umění jednoduchosti

Ovládání je velmi 
pohodlné -  pomocí 
velkých rukojetí.

Obsluhu usnadňuje přehledné 
označení.

Integrovaná polička je skvělé 
místo na odložení kosmetiky. 
Je vyrobena z hliníku - lehký 
a velmi trvanlivý materiál.

KLUDI COCKPIT Discovery

Povrch: 91 bílá / chrom

NOVINKA
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Intuitivní 
obsluha

V automobilovém průmyslu se designéři zaměřují na 
maximální funkčnost a jednoduchost řešení. Hlavní 
prvek - kokpit - musí být navržen tak, aby dokonale 
splňoval potřeby jeho uživatelů a poskytoval jim 
naprostou bezpečnost. Na základě těchto myšlenek 
vytvořila značka KLUDI inovativní sprchový systém 
KLUDI COCKPIT Discovery. Promyšlený tvar a 
jednoduchý design zaručují intuitivní používání a 
dokonalá kombinace všech prvků zvyšuje komfort 
sprchování.
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80 200 91-00 
sprchový systém 

80 200 91-00 
sprchový systém 



KLUDI COCKPIT Discovery
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Komfort na nejvyšší úrovni

KLUDI COCKPIT Discovery - produkt, který interpretuje funkční vlastnosti 
sprchového setu. Naším cílem bylo vytvořit nejjednodušší, univerzální řešení pro 
každého - bez ohledu na věk a motorické dovednosti. Zaoblené hrany, jemný tvar 
hlavové sprchy a rukojeť ruční sprchy jsou ovlivněny ergonomií, konzistentní tvar 
a světlé barvy celého výrobku jej umisťují na první místo v designu.

64 500 05-00 
KLUDI FRESHLINE 
ruční sprcha 1S

64 552 05-00
KLUDI FRESHLINE
nástěnný držák sprchy

64 400 05-00 
KLUDI FRESHLINE 
hlavová sprcha 
400 x 260 mm
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KLUDI COCKPIT Discovery
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67 578 05-00
hlavová sprcha

67 750 05-00
vanová sprchová 
souprava 3S
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KLUDI FIZZ

Moderní interiéry vyžadují 
inovativní přístup. 
Vzdejte se starých vzorů 
a vyberte si obdélníkový 
či trojúhelníkový tvar ruční 
sprchy. Nebo buďte o krok 

vpřed a dopřejte si více 
světla během sprchování. 
Skleněný sprchový kout 
Vám dává pocit sprchování 
se v teplém dešti. 

KLUDI FIZZ
Prospěšná síla vody

Ruční sprcha KLUDI FIZZ 1S má 
ergonomický tvar, který dokonale 
padne do dlaně. 

Ruční sprcha KLUDI FIZZ 3S, 
s pohodlným a ergonomickým 
proudem vody, je dokonalým 
příkladem vývoje moderních 
technologií co se týče koupelny. 

Dáváte přednost velké, všestranné 
ruční sprše nebo byste raději zvolili 
menší ruční sprchu umístěnou 
vedle vany? Zvolte tu nejlepší 
možnost, která Vám vyhovuje. 

Povrch: 05 chrom 145



* Není zobrazeno

67 600 ..-00
ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen

67 700 ..-00
ruční sprcha 
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

67 750 ..-00
vanová sprchová souprava 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

67 650 ..-00*
vanová sprchová souprava 1S
s jedním typem proudu: Volumen

67 670 ..-00
vanová sprchová souprava 
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

.. = Povrch: 05 chrom, 91 bílá/chrom

Elegance
a výkon 

Je možné vytvořit ruční sprchu, která kombinuje krásný 
tvar a špičkové funkce? Designéři KLUDI zohlednili tuto 
výzvu a vyvinuli ruční sprchu, která splňuje všechny 
uvedené vlastnosti. Připravte se na silný zážitek! 

67 640 05-00
sprchový set 1S

67 740 05-00
sprchový set 3S
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KLUDI FIZZ

Masážní proud je silný a intenzivní, 
dokonalý na osvěžení po náročném 
dni nebo intenzivním fyzickém 
cvičení. 

Jemný proud vody Vás probudí 
a pomůže Vám začít nový den. 

Multifunkční a ruční sprcha Vám 
umožňuje, abyste si vybrali ten 
správný proud vody, který Vás 
osvěží a dodá Vám energii. 
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SPRCHA

* Není zobrazeno

67 096 05-00
KLUDI FIZZ Thermostatic Dual 
Shower System
KLUDI FIZZ hlavová sprcha 
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 
1600 mm

67 740 ..-00
sprchový set 3S
L = 900 mm

67 640 ..-00*
sprchový set 1S
L = 900 mm

67 095 05-00
KLUDI FIZZ Thermostatic Dual 
Shower System
KLUDI FIZZ hlavová sprcha 
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

67 091 05-00
KLUDI FIZZ Dual Shower System
KLUDI FIZZ hlavová sprcha
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

67 575 05-00
hlavová sprcha 
340 mm, s jedním typem proudu: 
Volumen

67 578 05-00
hlavová sprcha 
290 mm, s jedním typem proudu: 
Volumen

.. = Povrch: 05 chrom, 91 bílá/chrom148



KLUDI FIZZ6651405-00
Brausearm

6757505-00
Kopfbrause DN 15

528300575
Unterputz-Wannenfüll- und 
Brause-Thermostatarmatur

Kulový kloub umožňuje 
nastavit směr sprchy.

Nastavení sprchové hlavy 
a proudu vody je jednoduché. 
Záleží na Vašich potřebách.

Ještě více 
energie

Nekonečná zábava. Zvyšte 
počet hlav sprchy na dvě, 
nebo dokonce i na tři. 
Zpříjemněte si tak denní 
sprchování. 

66 514 05-00
sprchové ramínko 

67 575 05-00
hlavová sprcha 

52 830 05 75
podomítková vanová/spr-
chová termostatická baterie
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67 740 91-00
sprchový set 3S
L = 900 mm

67 640 91-00*
sprchový set 1S
L = 900 mm

Detaily jsou v minimalistickém 
interiéru rozhodující. Klasické bílé 
prvky dokonale doplňují otevřený 
sprchový kout. 

67 740 91-00
sprchový set 3S

52 655 91 75
podomítková sprchová 
jednopáková baterie

63 061 43-0
připojovací kolínko 
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KLUDI FIZZ

 67 750 91-00   
vanová sprchová souprava 3S
 přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

 67 650 91-00 
v anová sprchová souprava  1S
s jedním typem proudu: Volumen  

67 670 91-00
vanová sprchová souprava 
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

Věčná 
bílá

Bílá ruční sprcha s jedinečným trojúhelníkovým tvarem patří mezi detaily, které můžete 
použít k vytvoření pozoruhodného designu koupelny. Vyberte jemné kontrasty a barvy 
v odstínech bílé a šedé. 

Ruční sprcha může být 
umístěna různými způsoby, 
jako například na stěnu nebo 
na sprchovou tyč. Jednoduše 
tak, aby vyhovovala Vašim 
individuálním potřebám. 

 67 650 91-00 
vanová sprchová souprava

 52 445 91 75 
vanová a sprchová jednopáková 
baterie

  Povrch: 91 bílá/chrom  
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu 
výrobků.

151



A-QAbSPRCHA

 66 511 05-00 
 hlavová sprcha  
  245 mm 

66 510 05-00 *
 200 mm 

 65 600 05-00 
ruční sprcha 1S
ECO funkce - možnost nastavení 
50 % průtoku
s jedním typem proudu: Volumen   

49 402 05-00
hlavová sprcha
140 x 245 mm

 65 650 05-00 
v anová sprchová souprava  1S
s jedním typem proudu: Volumen   

 65 640 05-00 
 sprchový set 1S 
 L = 900 mm 

65 630 05-00 *
 L = 600 mm 

 66 521 05-00 
 hlavová sprcha  eco
  245 mm 

66 520 05-00 *
 200 mm 

 66 531 05-00 
 hlavová sprcha  
 250 x 250 mm  
 66 530 05-00*
 200 x 200 mm   
 66 541 05-00 *
 hlavová sprcha eco 
 250 x 250 mm  
 66 540 05-00*
 200 x 200 mm   

Ranní sprcha stimuluje, a naplní Vás energií na celý 
den. Baterie KLUDI A-QA Vám pomůže ráno se 
probudit a uvolnit se před spaním. Jednoduchá 
a pohodlná sprchová ramena, v kombinaci se širokou 
škálou sprchových hlav napomáhají k tomu, aby se 
Vaše ranní nebo večerní sprcha stala oblíbeným 
rituálem. 

Který proud Vám vyhovuje? Vyberte sprchovou hlavici, která Vám 
poskytuje relaxaci nebo rychlou stimulující masáž. 

KLUDI A-QA
Ranní osvěžení
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KLUDI A-QA

A-QAi A-QAs

 65 700 05-00 
ruční sprcha 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

 65 750 05-00 
v  anová sprchová souprava 3S  
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

 66 140 05-00 
 sprchový set 1S 
 L = 900 mm 

 65 740 05-00 
 sprchová souprava 3S 
 L = 900 mm 

65 730 05-00* 
   L = 600 mm 

Chvilka 
pro Vás

Jste vášnivý člověk, který se zajímá o okolní svět? Jste 
neustále v pohybu? Potom sprcha může být jedním 
z mála míst, kde se můžete zastavit a dát si pauzu. 
Mějte na paměti své osobní potřeby, když jde o výběr 
sprchového setu. 

Šestistupňová regulace polohy ruční sprchy umožňuje nastavit proud 
vody v dokonalém úhlu. 

* Není zobrazeno   Povrch: 05 chrom  , 91 bílá/chrom 153



Sprchy KLUDI A-QA jsou dostupné 
v různých tvarech a velikostech. 
Ocení je zejména znalci 
extravagantního designu. 

Čtvercová nebo obdélníková 
hlavová sprcha dobře vyniká 
v koupelně s výrazným 
minimalistickým designem. 

Hlavová sprcha s mírnými 
zaoblenými hranami je dokonalou 
volbou pro koupelnu navrženou 
v přirozeném nebo v jemně 
minimalistickém designu. 

64 880 05-00
hlavová sprcha 2S
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KLUDI A-QA

SPRCHA

64 870 05-00
hlavová sprcha 1S
s objemovým proudem

64 880 05-00
hlavová sprcha 2S
s objemovým proudem
s přívalovým proudem

64 340 ..-00
hlavová sprcha
400 mm

64 330 ..-00*
300 mm

64 320 05-00
hlavová sprcha
200 mm

64 325 ..-00*
250 mm

64 440 ..-00
hlavová sprcha
400 x 400 mm

64 430 05-00*
300 x 300 mm

64 530 ..-00
hlavová sprcha
300 x 300 mm

64 520 05-00*
200 x 200 mm

64 420 05-00
hlavová sprcha
200 x 200 mm

64 425 ..-00*
250 x 250 mm

Dokonalý 
odpočinek

Bez hlavové sprchy nebude žádná sprcha skutečně 
dokonalá. Ultra tenká a krásně navržená hlavová 
sprcha KLUDI A-QA poskytuje optimální relaxaci. Svým 
jednolitým elegantním tvarem a špičkovou technologií 
vyvolává pocit sprchování se pod vodopádem. 

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom, 91 bílá/chrom 155



SPRCHA

66 534 ..-00
sprchové ramínko 
L = 400 mm

66 533 05-00*
L = 250 mm

66 514 ..-00
sprchové ramínko 
L = 400 mm

66 513 05-00*
L = 250 mm

49 095 05-00
KLUDI A-QA Thermostat Dual 
Shower-System
hlavová sprcha 140 x 245 mm
ruční sprcha 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

49 191 05-00
Dual Shower System
hlavová sprcha 140 x 245 mm
ruční sprcha 1S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm
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66 515 05-00
sprchové rameno pro vývod ze 
stropu 
L = 150 mm

66 535 ..-00
sprchové rameno pro vývod ze 
stropu 
L = 150 mm

66 095 05-00
KLUDI A-QA Thermostat Dual 
Shower System 
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová 
hadice 1600 mm

66 091 05-00
KLUDI A-QA Dual Shower System
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová 
hadice 1600 mm



KLUDI A-QA

65 560 ..-00 
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

65 551 ..-00
pevný nástěnný držák sprchy

65 540 ..-00
připojovací kolínko 

65 543 ..-00*
zabezpečeno proti zpětnému 
nasátí vody

65 561 05-00
připojovací kolínko s držákem 
sprchy
plynule regulovatelný keramický 
omezovač průtoku
regulovatelný keramický omezovač 
průtoku, 3-20 l/min

65 562 05-00
připojovací kolínko s držákem 
sprchy
keramický uzavírací ventil

65 545 05-00
připojovací kolínko 
keramický uzavírací ventil

65 544 05-00
připojovací kolínko 
plynule regulovatelný keramický 
omezovač průtoku plynule 
regulovatelný keramický omezovač 
průtoku, 3-20 l/min

* Není zobrazeno

Povrch: 05 chrom, 91 bílá/chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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66 545 05-00
sprchové rameno pro vývod ze 
stropu 
L = 150 mm

66 544 05-00
sprchové ramínko 
L = 400 mm

66 543 05-00*
L = 250 mm

65 547 05-00 
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

Hlavovou sprchu lze namontovat na strop nebo do 
stěny. Je třeba zvolit správnou délku sprchového 
ramene. KLUDI nabízí širokou škálu doplňkových 
produktů různých velikostí a tvarů a povrchové úpravy.
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Rušné ráno? Přivítejte nový den 
sprchou. 

Máte rádi aktivní životní 
styl? Po cvičení budete 
potřebovat rychlou sprchu. 
Během několika minut 
budete osvěženi 
a připraveni jít do práce. 

V zdravém 
těle zdravý 
duch
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Sprchová série KLUDI FRESHLINE kombinuje 
minimalistické kontury s luxusem. Zatím co se tyto sprchy 
zdají na první pohled skromné a jednoduché, nabízejí 
funkce, které dodají Vaší koupelně pocit exkluzivity lázní. 
Pokud jste zaneprázdněni a vyžadujete praktičnost, 

nemusíte se vůbec vzdát luxusu. Při výběru sprchového 
setu dobře zvažte jeho skutečné využití. Líbila by se 
Vám hlavová sprcha upevněná na nástěnném držáku 
a na nástěnné tyči? Výběr je na Vás. 

64 900 ..-00
ruční sprcha 3S
přenastavitelná na 3 druhy 
proudu: Booster, Smooth, Volume

67 800 ..-00
ruční sprcha 1S
s jedním typem proudu: Volumen

67 950 ..-00 
vanová sprchová souprava 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

67 850 ..-00 
vanová sprchová souprava 1S
s jedním typem proudu: Volumen

KLUDI FRESHLINE
Zdroj svěžesti
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64 500 05-00
ruční sprcha 1S
dešťový proud

NOVINKA



KLUDI FRESHLINE

SPRCHA

Nejvyšší 
stupeň relaxu

Zavřete oči a představte si své oblíbené místo. Relax 
v jemném proudu teplé vody pomalu stékající po Vašem 
těle - to je vše, co potřebujete k odpočinku po dlouhém 
dni.

Pro maximální hygienu a pohodlí 
je vypuštěna zbylá voda z ruční 
sprchy ihned po použití.

64 400 05-00
hlavová sprcha 
400 x 260 mm

67 940 ..-00 
sprchový set 3S
L = 900 mm

67 930 05-00*
L = 600 mm

67 090 05-00
KLUDI FRESHLINE Dual Shower 
System 
hlavová sprcha 250 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová 
hadice 1600 mm

67 092 05-00
KLUDI FRESHLINE Thermostat 
Dual Shower System
hlavová sprcha 250 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX sprchová 
hadice 1600 mm

67 870 ..-00
vanová sprchová souprava 1S
KLUDI FRESHLINE 1S ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom, 91 bílá/chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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Zesílený proud vody Vám pomůže 
s uvolněním svalů.

Vyberte si ten nejlepší proud vody. 
Chcete se uvolnit? Nebo budete 
chtít rychlou a energickou sprchu? 

Jedna ruční sprcha - tři odlišné 
proudy vody! Jednoduchý pohyb 
prstu stačí na jejich přepnutí. 

67 092 05-00
Thermostat Dual Shower 
System
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KLUDI FRESHLINE

Po intenzivním tréninku není nic 
příjemnější, než relaxační sprcha. 

Aktivita je více než jen móda - je 
důležitá pro zdravý život. 

Pokoušíte se zdravě 
stravovat a vyvíjíte 
pravidelnou fyzickou 
aktivitu? Pak je zřejmé, 
že se o sebe staráte. Vaše 
úsilí můžete nyní doplnit 
relaxací, kterou si můžete 
vychutnat v pohodlí 
domova. 

Vlastní
fitness centrum -
víc než jen móda
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68 300 05-00
ruční sprcha 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

68 100 05-00
ruční sprcha 1S
s jedním typem proudu: Volumen 

68 030 05-00
vanová sprchová souprava 3S
přenastavitelná na 3 druhy proudu: 
Booster, Smooth, Volume

68 010 05-00*
vanová sprchová souprava 1S
s jedním typem proudu: Volumen 

68 670 05-00
vanová sprchová souprava 1S
KLUDI LOGO 1S ruční sprcha 
s jedním typem proudu: Volumen
připojovací kolínko s držákem 
sprchy

Po náročném dni si zasloužíte chvilku na relaxaci.  
Regenerační sprcha je to, co v této chvíli potřebujete. 
Sprchování pomáhá unavenému tělu k opětovnému 
získání nových sil a je rychlým a efektivním způsobem 
odpočinku. 

KLUDI LOGO
Relaxační síla vody
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KLUDI LOGO

SPRCHA

68 390 05-00
sprchový set 3S
L = 900 mm

68 360 05-00*
L = 600 mm

68 190 05-00
sprchový set 1S
L = 900 mm

68 160 05-00*
L = 600 mm

68 090 05-00 
nástěnná tyč
L = 900 mm

68 060 05-00*
L = 600 mm

Rukojeti nástěnné tyče jsou 
pohyblivé a nastavitelné podle 
potřeb.

Univerzální 
dokonalost

Sprchové baterie by měly vyhovovat potřebám všech 
uživatelů. Vyberte si klasické a elegantní univerzální řešení 
vyrobené z vysoce kvalitních materiálů. 

68 575 05-00 
KLUDI LOGO SHOWER DUO 
termostatická sprchová baterie 
ruční sprcha 3S
L = 900 mm

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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68 360 05-00
sprchový set 3S
L = 600 mm



Masážní zesílený proud Vás nabudí 
a budete se cítit jako znovuzrození.

Měkký proud díky svému 
kruhovému uspořádání rychle 
a efektivně osvěží unavené svaly. 

Zvolte si proud vody, který Vám 
pomůže odpočinout si po dlouhém 
a rušném dni. Co takhle široký 
a intenzivní proud? 

68 085 05-00
Dual Shower System 

166



KLUDI LOGO

SPRCHA

* Není zobrazeno

68 091 05-00
KLUDI LOGO Dual Shower System 
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

68 093 05-00*
ruční sprcha 1S

68 092 05-00
KLUDI LOGO Thermostatic Dual 
Shower System
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

68 095 05-00*
ruční sprcha 1S

68 085 05-00
KLUDI LOGO Dual Shower System
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

68 083 05-00
KLUDI LOGO Dual Shower System 
hlavová sprcha 200 mm
ruční sprcha 3S
KLUDI SUPARAFLEX SILVER 
sprchová hadice 1600 mm

Sprchová hlava je výškově 
nastavitelná až do 30 cm, čímž 
poskytuje uživateli možnost volby 
nastavení podle individuálních 
potřeb.

Sprchovou hlavu lze pootočit do 
stran, což Vám umožní zvolit si 
optimální proud vody.

Pro aktivní 
způsob života

Dokonale vybavená koupelna a funkční sprchový 
kout jsou stejně důležité jako profesionální 
výbava na cvičení. Vyberte si vysoce kvalitní 
příslušenství, které se snadno používá. 

  Povrch: 05 chrom  
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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34 113 05 34
jednopáková umyvadlová baterie 

UMYVADLO

34 115 05 24
jednopáková umyvadlová baterie 
páka KLINIK

34 112 05 24*
bez odpadové soupravy

34 113 05 34
jednopáková umyvadlová baterie 
páka KLINIK
bez odpadové soupravy
otočný výtok

34 115 05 34
jednopáková umyvadlová baterie
páka KLINIK

34 112 05 34*
bez odpadové soupravy

34 113 05 24
jednopáková umyvadlová baterie 
páka KLINIK
bez odpadové soupravy
otočný výtok

Série vytvořená pro speciální a profesionální účely. Baterie MEDI CARE jsou ideální pro 
zařízení, v nichž jsou nejvyššími prioritami hygiena a bezpečnost, jakými jsou například 
kliniky, zdravotnická zařízení nebo nemocnice. 

Speciální rukojeť baterie je velmi 
snadno ovladatelná. Jednoduchým 
pohybem lokte spustíte nebo 
vypnete vodu.

KLUDI MEDI CARE
Profesionální pomoc
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KLUDI MEDI CARE

SPRCHA

35 330 05 38
termostatická sprchová baterie 
ovladač teploty s bezpečnostní 
zarážkou na 38°C

35 085 05 64
termostatická jednopáková 
baterie
páka KLINIK 
klinická páka - uzavírací ventil

34 923 05 24
jednopáková umyvadlová baterie 
páka KLINIK 
otočný výtok s možností aretace
vyložení 185 mm
34 921 05 24*
vyložení 250 mm
34 925 05 24*
vyložení 340 mm

34 922 05 24
jednopáková umyvadlová baterie 
páka KLINIK
otočný výtok s možností aretace
vyložení 180 mm
34 920 05 24*
vyložení 245 mm
34 924 05 24*
vyložení 335 mm

61 502 05-00
KLUDI SIRENA CARE
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm

61 503 05-00
KLUDI SIRENA CARE
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm

61 506 05-00
KLUDI SIRENA CARE
bezbariérový vanový úchyt
L = 300 mm

61 505 05-00
KLUDI SIRENA CARE
bezbariérový vanový úchyt
délka madla 250 a 300 mm

* Není zobrazeno Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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UMYVADLO

33 330 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou

33 336 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou
bez odpadové soupravy

74 910 05-00
páka KLINIK
vyložení 180 mm

74 930 05-00
páka PUBLIC
vyložení 120 mm

Série KLUDI PROVITA splňuje nejvyšší standardy a je nenahraditelná v nemocnicích, 
lékařské praxi a na všech místech, kde není prostor na kompromis. 

Dlouhý a ergonomický tvar 
páky umožňuje její jednoduché 
používání. Proud a teplota vody 
mohou být ovládány jemným 
pohybem ruky. 

KLUDI PROVITA
Nejlepší péče
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KLUDI PROVITA

KLUDI LOGO NEO CARE

SPRCHA

33 532 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou

33 536 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou

35 330 05 38
termostatická sprchová baterie 

33 537 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou
keramická kartuše s možností 
omezení maximální teploty vody
otočný výtok s možností aretace

33 530 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou

33 533 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou
keramická kartuše s možností 
omezení maximální teploty vody 
otočný výtok s možností aretace

33 531 05 00
jednopáková umyvadlová baterie 
volitelně s KLINIK nebo PUBLIC 
pákou
keramická kartuše s možností 
omezení maximální teploty vody
otočný výtok s možností aretace

* Není zobrazeno

37 284 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie 
páka PUBLIC 120 mm

37 287 05 75 
jednopáková umyvadlová baterie 
páka PUBLIC 180 mm

Povrch: 05 chrom
Uvedené položky jsou pouze výběrem z našeho kompletního sortimentu výrobků.
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KLUDI ADLON KLUDI AMBA KLUDI BALANCE KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI AMEO KLUDI OBJEKTA

KLUDI BOZZ

KLUDI BINGO STAR

KLUDI ZENTAKLUDI PURE&STYLE

KLUDI E2

PŘEHLED BATERIÍ

Koupelnové baterie KLUDI 
Rozhodnutí je na Vás

Tvar baterie a výtoku, výška a průměr těla, tvar 
rukojeti - tyto a mnohé další důležité detaily vstupují 
do hry při výběru perfektní baterie. Abychom usnadnili 
Vaše rozhodnutí, připravili jsme pro Vás souhrn všech 
dostupných sérií koupelnových baterií KLUDI. 

Boční pohled Vám může pomoci lépe porovnat a rozlišit 
hlavní charakteristiky a vlastnosti baterií. Každý model 
má jedinečný tvar, který uspokojuje různé potřeby 
a doplňuje různé interiéry koupelen. Stačí si už jen vybrat 
ideální baterii! 

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE KLUDI PURE&SOLID KLUDI PURE&EASY
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S-pointer Eco Nízký tlak Senzor
Napájení 

baterií
Napájení 

ze sítě
HotStop

Hygiena  
sprchování

Rychlé 
čištění 

vápenitých 
usazenin

Univerzální 
přizpůso-

bení

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI AMEO

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI BOZZ

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI ZENTA
KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO
KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

PŘEHLED FUNKCÍ 

Aby byl výběr ideální baterie jednodušší, sestavili jsme 
přehled všech dostupných funkcí pro všechny naše 
produktové série. Chcete využít nižší průtok vody? 

Nebo možná hledáte baterii s výsuvným a otočným 
výtokem? Níže uvedená tabulka Vám pomůže rychle 
a snadno vybrat ty nejvhodnější baterie. 

Funkce KLUDI 
Mnoho možností
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Chrom
Pozlacený

23kt
Bílý

Chrom/
Černý

Chrom/
Bílý

05 45 43 86 91

KLUDI ADLON

KLUDI AMBA

KLUDI E2

KLUDI BALANCE

KLUDI AMEO

KLUDI BINGO STAR

KLUDI OBJEKTA

KLUDI BOZZ

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI ZENTA

KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PUSH

KLUDI ROTEXA

KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI PROVITA

BARVY A POVRCHY

Baterie KLUDI se dodávají v různých
barvách a povrchových úpravách

Nabízíme Vám výjimečná designová řešení, která 
jsou velmi praktická a zároveň jsou přizpůsobena 
Vašim individuálním potřebám. Při vývoji našich 

baterií jsme se zaměřili výlučně na Vaše potřeby, 
které jsou pro nás rozhodující. 
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Zápisník
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Zápisník
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