
Kuchyňské 
baterie





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.

Značka



Objevte rozmanitost  
našich nově vytištěných 
koupelnových brožur.
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Mnohé z našich výrobků byly oceněny v 
mezinárodních soutěžích designu a dostaly 
vždy výborné doporučení od mezinárodní 
skupiny odborníků.

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

Plus X Award je světově 
nejvýznamnější cena za 
inovaci, technologie, sport 
a životní styl. Získat ji 
můžou vyvinuté inovativní  
technologie, výjimečné 
návrhy a inteligentní 
provozní koncepce, které 
odpovídají potřebám 
uživatele, obzvlášť co 
se týče rozměrů. 

Interior Innovation Award

Innovation Award je jedno 
z nejprestižnějších ocenění 
v oblasti designu. Toto 
ocenění je mezinárodní a 
uděluje se jen produktům, 
které se vyznačují so-
fi stikovaným a funkčním 
designem.

O SPOLEČNOSTI

KLUDI představuje nejnovější trendy v 
kuchyňském designu.

Funkčnost a ergonomie jsou hlavní prioritou 
designu KLUDI.
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Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Funkce jsou použity  
u následujících sérií: 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Proud nebo sprška?
Malé tlačítko – velké možnosti 

Výhody přepínače sprcha/proud:

• vždy správně zvolený průtok vody
• jednoduché oplachování nádobí a umývání ovoce  
 s pomocí jemného proudu spršky
• ergonomické umístění přepínače sprcha/proud
• odtoková hadice z velmi kvalitních vláken, která 
 zajišťuje výjimečnou odolnost a bezhlučný provoz 
• sprchová hadice může být vytažena až o 40 cm

Další praktická funkce  
je S-pointer perlátor, který Vám 
umožní nastavení proudu vody
jednoduchým pohybem prstu.

Silný a intenzivní proud vody je vhodný pro rychlé 
naplnění nádob a ideální při umývání nádobí, ale může 
být příliš silný například při umývání jemných salátových 
listů. I tento problém jsme vyřešili a přizpůsobili Vašim 
potřebám. Díky malému a lehce použitelnému tlačítku 
si můžete jednoduše zvolit požadovaný průtok vody.   

40 cm
Sprchovou hadici je možné
vytáhnout o 40 cm.
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Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, 
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE

FUNKCE

Otočný výtok 
je nutností

Rozšíření prostoru díky 
vytahovacímu výtoku!

Nedostatek místa ve dřezu? Vyberte si baterii, 
kterou můžete přizpůsobit jakékoliv práci v kuchyni.
Baterie s otočným výtokem o 360 ° se osvědčila
nejen v klasických kuchyňských linkách,
ale i v kuchyňských ostrůvcích.  

Výhody otočného výtoku:

• jednoduchá manipulace - můžete ho otočit 
 kam budete chtít
• uvolňuje pracovní prostor okolo kuchyňského dřezu
• poskytuje praktické řešení pro kuchyňské ostrůvky 
 a pro dvoukomorové dřezy
• možnost naplnit nádoby mimo kuchyňský dřez

Výhody vytahovacího výtoku:

• umožňuje kdekoliv použít vodu a to i mimo dřez
• ulehčuje umývání a plnění i těch největších hrnců
• a umožňuje nasměrovat proud vody přesně tam, 
 kam chceme
• vytahovací výtok lze vysunout až o 70 cm
• díky svému ergonomickému tvaru je lehce 
 uchopitelný do ruky

Představte si, že můžete vytáhnout výtok a zvýšit rozsah 
baterie až o 70 cm. Vytahovací výtok má ergonomický 
tvar a velmi pohodlně se používá.

Funkce otočného výtoku je použitá v celé sérii kuchyňských baterií KLUDI.

70 cm
Možnost vytažení 
až o 70 cm.
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Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI E-GO

Elektronické baterie
- inteligentní volba pro Vaši kuchyni

Výhody elektronických baterií KLUDI:

• bezdotykové ovládání - obzvlášť užitečné, 
 když nemáme volné ruce
• možnost kdykoliv přejít na ruční obsluhu 
• optimalizace teploty a množství spotřebované vody

Chcete umývat nádobí bez dotknutí se kuchyňské  
baterie? Integrovaný infračervený senzor pohybu  
je ideálním řešením jak umýt nádobí bez dotyku baterie.
Díky této funkci je možné použít baterii když máme plné 
ruce. Integrovaný infračervený senzor pohybu pracuje  
ve třech fázích: 

Fáze 1: Zapne vodu jediným pohybem ruky.  
Rozsah senzoru v tomto režimu je 1-5 cm.
Fáze 2: Detekuje pohyb v pracovním poli 20 cm  
před baterií, což umožňuje pracovat uvolněně.
Fáze 3: Když senzor nedetekuje žádný pohyb,
vypne proud vody automaticky a vrátí se  
do pohotovostního režimu. 

Baterie může být také ovládaná 
ručně, pomocí pohodlné boční 
směšovací páky. 
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FUNKCE

Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE

3 cm
Minimální mezera 
potřebná pro otevření okna.

Baterie KLUDI s bajonetovým uzávěrem, 
řeší problém umístění baterie u okna 

Výhody bajonetového uzávěru KLUDI:

• poskytuje větší svobodu při navrhování, plánování 
 a výběru kuchyňské linky a dřezu v blízkosti okna
• jednoduché vytažení baterie z desky – jedním 
 pohybem ruky 
• pro dosažení nevyšší stability a doby používání, 
 jsou výsuvné hadičky zesílené opletením 
 z nerezavějící oceli

Praktické a důmyslné řešení:
bajonetový uzávěr  
na montážní desce 

Mnoho lidí sní o kuchyňském dřezu pod oknem, kvůli přirozenému světlu a pohodlí  
při umývání. Kvalitu života nám jednoznačně zlepšuje inovativní bajonetový uzávěr, 
vymyšlený skvělými vývojáři v KLUDI, který je možné nainstalovat v těsné blízkosti okna. 
Když chcete otevřít okno, jednoduše stačí baterii vytáhnout a odložit na bok.

Minimální vzdálenost mezi
pracovní deskou a oknem 
je 30 mm.
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Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA

Funkční a bezpečná
multipřípojka v kuchyni

Výhody multipřípojky:

• ventil ulehčuje vypnout přívod vody pračky
nebo myčky nádobí

• zaručuje bezpečnost: ventil významně snižuje riziko
vytopení vodou, když nejste doma

• pohodlné umístění ventilu znamená, že se nebudete
muset ohýbat, abyste ho vypnuli

Narůstající počet spotřebičů používaných v kuchyni, 
nás vedl k vytvoření multipřípojky, která umožňuje 
přepojení vody buď do pračky nebo do myčky nádobí. 
Viditelný a jednoduše přístupný ventil zajišťuje bezpečné 
a pohodlné použití. 

Otevření a zavření ventilu jedním 
pohybem ruky.

Pro zlepšení vzhledu interiéru a získání cenného prostoru 
v menších koupelnách preferují mnozí z nás pračku 
v kuchyni. Multipřípojka je v tomto případě komfortní 
a bezpečnou volbou.
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Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Funkce jsou použity u následujících sérií:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,
KLUDI LOGO NEO

FUNKCE

Jednoduchá instalace
díky rychlospojce

Ohřev vody pro 
nízkotlaké baterie

Aby mohly být kuchyňské baterie KLUDI rychle 
a bezpečně namontované, vytvořilo KLUDI rychlospojku.
Ta se napojí na koncovku hadice pomocí jednoho 
cvaknutí a následně se spojí s tělesem baterie. To šetří
čas i peníze při instalaci, protože nejsou potřeba náročné 
zkoušky těsnosti – s tímto systémem je zaručená těsnost 
připojení přímo od výrobce.

Výhody rychlospojky: 

• extrémně rychlá a jednoduchá montáž baterie
 – bez nářadí a odborných znalostí
• záruka těsnosti
• pohodlné čištění hadice přívodu vody k výtoku

Výhody nízkotlaké baterie:

• úspora spotřeby vody a energie díky blízkosti umístění 
 baterie a ohřívače, který má vliv na provozní náklady
• kompatibilita – naše baterie jsou vhodné pro většinu
 dostupných ohřívačů vody
 

Tento výrobek je určený na ohřev vody pro nízkotlaké jed-
nopákové baterie. Toto řešení se doporučuje pro systémy, 
kde je velká vzdálenost mezi baterií a ohřívačem vody.
Ohřev vody je přímo tam kde je potřeba a šetří energii.
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422050575
elektronická dřezová 
jednopáková baterie
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KLUDI E-GO

KLUDI E-GO
Vždy v centru pozornosti

Baterie pro milovníky
originálního designu.  
Kolekce KLUDI E-GO  
je ideální pro lidi, kteří 
hledají odvážné estetické 
řešení spojené s komfortem 
a pohodlím. Tyto baterie 
jsou vhodné pro moderní  
a minimalistické interiéry.  

Jsou geniálním doplňkem
moderních a minimalistic- 
kých bytů pro jejich  
futuristický tvar a funkčnost.  
Je jedno jestli je ovládáme 
bezdotykově nebo manu-
álně: jsou vždy středem 
pozornosti.

Na co máte dnes chuť?
Středomořská kuchyně nebo
asijské speciality? Jestli rádi 
ve Vaší kuchyni experimentujete, 
potom byste se neměli bát
experimentovat s designem.

Povrch: 05 chrom

Otočný a flexibilní výtok lze 
vytáhnout z držáku a pohybovat 
jím libovolným směrem.

Můžete si vybrat mezi  
bezdotykovým nebo manuálním
ovládáním. 
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KLUDI E-GO

Kuchyně jsou vytvořené
pro lidi se všemi jejich
emocionálními a sociálními
potřebami. Dobře navržené
interiéry, vyhovující  
životnímu stylu, jsou  
místem, kde ožívají vášně. 

Příchuť  
dobrého 
designu

Bílá, flexibilní a odnímatelná
hadice výrazně rozšiřuje
rozsah vodního proudu.

Díky vysokému výtoku
pohodlně naplníme nádoby,
zároveň opláchneme nádobí 
a přísady potřebné na přípravu
chutných pokrmů. 

17



KLUDI E-GO
Klíčový prvek designových kuchyní

Baterie KLUDI E-GO je určená pro milovníky  
jednoduchého a moderního designu, kteří ví, že i malé 
detaily můžou mít velký vliv. Například zvýrazněné barev-
ností a jemností v moderním, minimalistickém prostoru.  

Pečlivě si vyberte efektní detail s neobvyklým designem, 
který je v kontrastu s minimalistickým pozadím, a tak  
se může stát středobodem celé místnosti.

Povrch: 05 chrom Více informací o elektronických bateriích najdete na straně 10.

42 205 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie 
se senzorem, s adaptérem
otočný výtok (360°)

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

42 215 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie 
se senzorem, s baterií
otočný výtok (360°)

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

42 205 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie

42 205 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie
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KLUDI E-GO

Maximální komfort
v minimalistickém designu

Zapněte vodu jedním pohybem ruky.
Díky vestavěnému snímači elektronického pohybu
můžete aktivovat baterii bez toho, abyste se jí dotýkali.
Baterie KLUDI E-GO je jediná na trhu, která může být 
ovládaná bezdotykově nebo ručně pákou.

Snímač reaguje na nejmenší 
pohyby. Udržuje baterii čistou 
bez ohledu na to, co v kuchyni 
děláte.

42 200 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie 
se senzorem, s adaptérem
otočný výtok (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

42 210 0575
elektronická dřezová 
jednopáková baterie 
se senzorem, s baterií
otočný výtok (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

42 200 05 75
elektronická dřezová 
jednopáková baterie
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44 904 F8 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI TANGENTA

KLUDI TANGENTA
Srdce domova

Středobodem domova už 
není obývák, ale kuchyně! 
Je pravdou, že kuchyně 
je srdcem domova.
Kuchyňský stůl je místem, 
kde se odehrávají dlouhé 
rodinné rozhovory, místem, 
kde se píší domácí úkoly, 
místem společného vaření, 
nebo posloucháním hudby.
V kuchyni se vždy něco 

děje, proto je nutné vybrat 
si do kuchyně vhodnou 
baterii, ideálně z ušlechtilé 
oceli s výjimečně jemným 
povrchem odolným proti 
poškození.
S baterií ze série KLUDI 
TANGENTA objevíte
lásku k puristickému  
a kvalitnímu kuchyňskému 
vybavení z ušlechtilé oceli.

V kuchyni oceníte hlavně to, 
že tělo baterie je vyrobené 
z nerezové oceli a má vhodně
tvarovaný výtok.

Diskrétní, silná a stabilní páka 
usnadní Vaši práci v kuchyni.

Proč bychom měli mít strach
z nepořádku? Společné vaření se 
stane zábavným pro celou rodinu. 
Čištění je teď tak jednoduché. 

Povrch: F8 kartáčovaná ocel 21



44 941 F8 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI TANGENTA

44 904 F8 75
dřezová 
jednopáková 
baterie

Vaření  
s rodinou

Baterie z leštěné nerezové oceli je odolná proti  
poškození, škrábancům a zároveň se lehce udržuje.  
A co víc, je to perfektní volba pro kuchyni, která  
kombinuje tradiční a moderní styl, s ocelovou povrchovou 
úpravou, která je klíčovým konstrukčním prvkem.

S-pointer perlátor umožňuje
nastavit směr proudu vody
a přizpůsobit ho tvaru dřezu.

Povrch: F8 kartáčovaná ocel

44 941 F8 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (110°), 
vytažitelná sprška 
s přepínačem sprška/proud

H1 236, H2 172, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 236, H2 181, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 991 F8 75
dřezová jednopáková baterie 
otočný (110°), 
vytažitelný výtok  

H1 236, H2 178, A 206,  
Ø1 34, Ø2 52
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KLUDI TANGENTA

Sprška nebo proud?
Zvolte typ vodního proudu
podle Vašich potřeb.

Automatický přepínač umožňuje 
jednoduše přepnout mezi sprškou 
a proudem.

Otočný vytahovací výtok rozšiřuje 
pracovní prostor, což umožňuje
rychle a účinně umýt ingredience 
pro zdravou rodinnou večeři.
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KLUDI STEEL

KLUDI STEEL
Szlachetna stal

Akcesoria wykonane ze stali 
nierdzewnej świetnie komponują się 
z białymi powierzchniami i jasnym 
drewnem.

Zdrowa kuchnia stawia na  
naturalne i świeże składniki, 
które potęgują smak i aromat 
przygotowywanych potraw.

Obrotowa wylewka (w zakresie 
360°) idealnie sprawdzi się przy 
dużych zlewozmywakach lub na 
wyspach kuchennych.

Jasna, klimatyczna 
kuchnia przyciąga 
domowników, kusi 
barwami ziemi i pięknym 
widokiem za oknem. 
Idealnym dopełnieniem 
naturalnego wnętrza 
będą bezpretensjonalne 
dodatki, wykonane 
z wysokiej klasy 
materiałów. 

Nowa seria baterii 
kuchennych KLUDI STEEL 
to idealna propozycja dla 
osób ceniących 
oszczędny design 
i wysoką jakość. Baterie 
wykonane w całości ze 
stali nierdzewnej będą 
doskonałym dodatkiem, 
podkreślającym charakter 
wnętrza.

44 850 F8 60
jednopáková 
dřezová baterie

Powierzchnia: F8 stal szlachetna szczotkowana

NEW
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KLUDI STEEL

KLUDI STEEL 
Ušlechtilá ocel

Příslušenství z nerezové oceli 
se dobře kombinuje s bílými 
povrchy a světlým dřevem.

Zdravá kuchyně se opírá 
o přírodní a čerstvé suroviny, 
které zvyšují chuť a vůni 
připravených jídel.

Otočný výtok (v rozsahu 360 °) 
ideální pro velké dřezy nebo 
kuchyňské ostrůvky.

Světla, atmosférická 
kuchyň láká lidi 
s přírodními barvami 
země a krásným 
výhledem za oknem.
Perfektním doplňkem 
k přirozenému interiéru 
bude nenáročné 
příslušenství z vysoce 
kvalitních materiálů.

Nová řada kuchyňských 
baterií KLUDI STEEL 
je ideálním řešením pro ty, 
kteří si cení cenově 
výhodný design vysoké 
kvality. Baterie vyrobené 
výhradně z nerezavějící 
oceli budou skvělým 
doplňkem s důrazem 
na charakter interiéru.

44 850 F8 60
Jednouchwytowa 
bateria kuchenna

Povrch F8: ušlechtilá ocel

NOVINKA
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KLUDI STEEL

44 851 F8 60 
Jednouchwytowa 
bateria kuchenna
wyciągana, obrotowa 
wylewka (110°) 
automat. przełącznik 
natrysk/strumień

H1 170, H2 125, A 230, 
Ø1 44,5, Ø2 57 

Jakość na pierwszym
miejscu

KLUDI STEEL to propozycja dla wszystkich osób ceniących 
wysoką jakość i funkcjonalność. Bateria wykonana 
w całości ze stali szlachetnej zachwyca nie tylko wyglądem, 
ale również trwałością na długie lata i odpornością na 
uszkodzenia.

Idealnie wyprofilowana, obrotowa wylewka powoduje, że 
woda nie rozpryskuje się, a ergonomiczny długi uchwyt 
świetnie układa się w dłoni i ułatwia szybkie sterowanie. 
Wylewka może być dodatkowo wyciągana, dzięki czemu 
napełnimy wodą duże naczynia lub te znajdujące się poza 
zlewozmywakiem.  Jeśli dodamy do tego funkcję zmiany 
strumienia na natryskowy (idealny do płukania delikatnych 
owoców i warzyw) - uzyskamy produkt wszechstronny 
i doskonały. 

Stal szlachetna świetnie sprawdzi 
się w kuchennym wnętrzu, jest 
odporna na uszkodzenia i łatwa 
do czyszczenia.

Wystarczy lekko nacisnąć 
przełącznik umieszczony 
w wylewce, aby zmienić strumień 
w delikatny natrysk.

44 850 F8 60
jednopáková 
dřezová baterie

44 850 F8 60 
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

H1 170, H2 135, A 225, 
Ø1 44,5, Ø2 57 

28 29Powierzchnia: F8 stal szlachetna szczotkowana



KLUDI STEEL

44 8 51 F 8 6 0 
jednopáková dřezová 
baterie vytahovací 
otočný výtok (110°) 
automatický přepínač
specha/proud 

H1 170, H2 125, A 230, 
Ø1 44,5, Ø2 57 

Kvalita na prvním místě

KLUDI STEEL je nabídka pro všechny, kteří si cení vysokou 
kvalitu a funkčnost. Baterie je vyrobena zcela z nerezavějící 
oceli a zaujme nejen svým vzhledem ale i trvanlivostí na 
mnoho let a odolností vůči poškození.

Dokonale tvarovaný, otočný výtok zajistí, že voda nestříká 
a ergonomická dlouhá rukojeť dokonale padne do ruky 
a usnadňuje rychlé ovládání. Výtoková sprška lze 
dodatečně vytáhnout, díky čemuž se dají naplnit i velké 
nádoby. Pokud k tomu přidáme možnost změny proudu 
na sprchový (ideální pro jemné opláchnutí ovoce a zeleniny) 
- dostaneme univerzální a dokonalý produkt.

Ušlechtilá ocel funguje dobře 
v interiéru kuchyně, je odolná vůči 
poškození a snadno se čistí.

Jednoduše stiskněte přepínač 
na konci spršky a proud se 
přepne na jemnou sprchu.

44 850 F8 60
Jednouchwytowa 
bateria kuchenna

44 8 50 F 8 6 0 
jednopáková dřezová 
baterie
otočný výtok (360°)

H1 170, H2 135, A 225, Ø1 
44,5, Ø2 57 

28 29Povrch F8: ušlechtilá ocel



39 904 05 62
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI MX

KLUDI MX
Dokonalý soulad

Na každém detailu záleží – 
krásný a tvarem dokonalý výtok
je perfektním příkladem. 

Jednoduché nastavení: objem 
vody a její teplota mohou  
být přesně nastavené díky  
keramické kartuši.

Nabízíme řadu možností pro
vytvoření moderní kuchyně, 
která je pohodlná a funkční.

Ať už v rustikální kuchyni 
ve venkovském domě nebo 
v moderní velkoprostorové 
kuchyni: KLUDI MX  
je ideálním řešením 
pro prakticky smýšlející 
lidi.Je spolehlivá pro 
každodenní používání 

a k dispozici v mnoha 
barevných variacích 
a s množstvím doplňkových 
funkcí. Dominuje svou  
štíhlostí a elegancí.  
KLUDI MX Vám bude  
přinášet skutečné potěšení 
z vybavení Vaší kuchyně.

Povrch: 05 chrom, 82 mocca/chrom, 92 bílá/chrom 31
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KLUDI MX

KLUDI MX s multipřípojkou 
je perfektním řešením v kuchyni 
(více informací str. 12). 

Sprška nebo proud – můžete se 
rozhodnout. Máte na výběr obojí.

Půvabný
design

Pohrajte si s barvami 
při návrhu Vaší moderní 
kuchyně. Vyzkoušejte 
kombinaci teplé béžové 
s jemnými odstíny šedé – 
kompozici dokonale  
dotvoří chromový povrch 
kuchyňské baterie.

39 907 05 62
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou

33



39 941 92 62
dřezová jednopáková baterie

Bílá 
je „trendy” 

Bílá kuchyně je 
v posledním roce  
trendem interiérového 
designu. Pro bílé kuchyně 
s dřevěnými pracovními 
plochami je bílá baterie 
ideální volbou.

Keramická kartuše v těle baterie
precizně reguluje množství
a teplotu vody.

34



KLUDI MX

Praktické řešení
pro Vaši kuchyni

Myslete prakticky! Která baterie nejlépe splní Vaše 
požadavky? Které funkce nejvíce využíváte? Ze série 
KLUDI MX si můžete vybrat více modelů v různých 
barevných variantách a s různými funkcemi.

Díky bajonetovému uchycení 
můžete baterii nainstalovat i před 
okno. Pokud ho budete chtít  
otevřít, jednoduše baterii  
vytáhnete a položíte vedle.

39 906 .. 62
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou
otočný výtok (360°)
přípojka pro pračku nebo myčku

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 907 05 62
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou
otočný výtok (360°)
přípojka pro pračku nebo myčku  
pro beztlakový průtokový ohřívač

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 904 .. 62
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 905 05 62
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)
pro beztlakový průtokový ohřívač 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 945 .. 62
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou
otočný výtok (110°)
vytažitelná sprška 
s přepínačem sprška/proud
přípojka pro pračku nebo myčku

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 934 05 62
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 
pro montáž pod okno

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 941 .. 62
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (110°)
vytažitelná sprška 
s přepínačem sprška/proud

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 942 05 62
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (110°)
vytažitelná sprška 
s přepínačem sprška/proud 
pro beztlakový průtokový ohřívač

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

.. = Povrch: 05 chrom, 82 mocca/chrom, 92 bílá/chrom 35



42 814 05 77
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI L-INE

Výsuvný teleskopický výtok
ulehčuje umývání nádobí
i oplachování ovoce.

Ergonomická boční páka umožňuje
rychlý výběr teploty a proudu vody. 

Díky vysokému výtoku pohodlně 
naplníte i velké nádoby.

KLUDI L-INE je velmi  
elegantní baterie. Jejím 
typickým znakem je
vysoký výtok ve tvaru L. 
Přitahuje pozornost  
laminárním proudem: 
proud vody je velmi jemný 
a zabraňuje rozstřikování 
vody ve dřezu.

Obdivuhodná je funkčnost 
KLUDI L-INE. Vytahovací 
teleskopický výtok  
a ergonomická páka jsou 
ideální pro kuchyňské 
ostrůvky a velké dvojité 
dřezy.

KLUDI L-INE
Dokonale tvarovaná linie

Povrch: 05 chrom 37
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KLUDI L-INE

Funkčnost
a estetika

Rádi vaříte? Bez ohledu 
na to, jestli rádi experimentu-
jete nebo vaříte 
podle receptu, vyberte si 
pro Vaši kuchyni to nejlepší 
funkční a estetické řešení.

Až o 70 cm větší rozsah díky
vytahovacímu výtoku.

Teleskopický výtok rozšiřuje
pracovní prostor v okolí baterie.

42 821 05 77 
dřezová jednopáková baterie 
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Krása
rovné linie 

Elegance série KLUDI L-INE spočívá v jednoduchosti
designu. Baterie KLUDI L-INE představují soulad funkčnosti 
a tvarů, kombinovaný praktičností a nadčasovostí.  
Tato diskrétní pohodlná baterie se rychle stane důležitým  
detailem charakteristickým pro Vaši kuchyni.

42 821 05 77
dřezová jednopáková baterie
otočný (220°), 
vytažitelný výtok (245-315 mm)

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

42 814 05 77
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 32, Ø2 48 

42 819 05 77*
pro beztlakový průtokový ohřívač

Povrch: 05 chrom*Chybí fotky

42 816 05 77
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou
otočný výtok (360°) 
přípojka pro pračku nebo myčku

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 821 05 77
dřezová jednopáková baterie

42 814 05 77
dřezová jednopáková baterie

42 817 05 77
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 
pro montáž pod okno

H1 305, H2 280, A 210,  
Ø1 35, Ø2 48
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KLUDI L-INE

Jemný tvar
Vás okouzlí 

Jemná a čistá linie KLUDI L-INE dobře zapadá  
do moderní, minimalistické kuchyně. Ušlechtilý povrch 
a decentní design lze jednoduše sladit s mnoha  
barvami a materiály.

42 854 05 77
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)
dvouotvorová montáž

H1 321, H2 280, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
dřezová jednopáková baterie

42 821 05 77
dřezová jednopáková baterie

41



40 803 05 75 
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI L-INE S

KLUDI L-INE S 
Subtilní tvar

Výsuvný a otočný výtok  
KLUDI L-INE S ulehčuje  
práci v kuchyni. 

Velmi jednoduché použití 
pomocí boční páky.

Krásná kuchyně probouzí pozitivní 
emoce a stává se místem, kde se 
lidé rádi potkávají. 

Navrhnout syrový,  
industriální interiér  
znamená zvládnout umění 
kompromisu v nalezení 
a zkombinování barev  
a materiálů. Bílá kuchyňská 
linka s moderními ocelovými  
prvky může být skvostná.

KLUDI L-INE S je moderní  
klasika. Baterie, která se  
velmi dobře uplatní v každé 
kuchyni. Hlavně co se týče 
tvaru, funkčnosti a estetiky. 
S tímto výběrem baterie 
jednoduše nic nezkazíte.

Povrch: 05 chrom, 93 chrom/matná bílá, 87 chrom/matná černá 43



Výborné dorty v krásné
kuchyni - pochoutka které
nikdo neodolá.

Funkčnost  
ve své  
nejjednodušší 
podobě

Čisté linie a překvapivé
funkce:  
výsuvný výtok skrytý 
ve štíhlém těle podtrhuje 
puristický charakter  
této baterie.

40 851 05 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI L-INE S

40 803 05 75 
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

40 851 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný (360°), 
vytažitelný výtok 

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

Pozdrav  
ze Skandinávie 

Bílá verze KLUDI L-INE S v kombinaci s chromem byla 
vyvinuta pro světlé a útulné kuchyně. Harmonizuje dobře 
se dřevem a teplými tóny. Tento typ kuchyně přináší 
skandinávskou pohodu do domu – KLUDI L-INE se tady 
cítí velmi dobře.

40 851 93 75 
dřezová jednopáková baterie

Skryté funkce:
chromový výtok může být použit 
jako ruční sprška a v kuchyni  
má flexibilní využití 

40 851 93 75
dřezová jednopáková baterie
otočný (360°), 
vytažitelný výtok 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Povrch: 93 chrom/matná bílá 47
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KLUDI L-INE S40 851 87 75 
dřezová jednopáková baterie

Perfektní
volba

Může být trochu tmavší? KLUDI L-ine se svými 
barevnými akcenty je vhodná na každý dřez a k 
jakékoliv kuchyňské desce. Nadčasový černo- 
chromovým vzhled se hodí do méně barevných  
kuchyní a k přírodním materiálům.

40 851 87 75  
dřezová jednopáková baterie
otočný (360°), 
vytažitelný výtok

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Otočný výsuvný výtok
je chytré řešení, které
člověk při vaření velmi ocení.

Boční ovládací páka je příjemná 
na dotek a usnadní práci. 

49



42 803 05 78
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR 
Klasická, stylová 

Trocha výstřednosti  
a kuráže? Při plánování  
kuchyně jsou tyto  
vlastnosti zásadní. Stejně 
jako experimentujeme 
s chutí nových jídel 
a intenzitou koření, neměli 
bychom se vyhýbat ani 
odvážným designovým  
řešením. Dvojitý oblouk 
baterie KLUDI BINGO 
STAR přitáhne pozornost 
svým estetickým detailem, 

který pomůže definovat 
vzhled a dojem z prostoru. 
Pro ty, kteří dávají přednost 
tradičnějším tvarům, 
nabízíme klasický výtok. 
Bez ohledu na to, který 
model si vyberete, série 
BINGO STAR kombinuje
robustní konstrukci  
se širokou škálou funkcí, 
kterých je v kuchyni  
zapotřebí.

A do práce! Připravte Vaše  
oblíbené pochoutky a potěšte  
své blízké!

Díky funkci spršky můžete rychle 
opláchnout nádobí a ještě u toho 
ušetříte vodu.

Proud vody nebo sprška:
přepínací tlačítko je diskrétně 
umístěno přímo na výtoku.

Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel 51



42 859 05 78
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI BINGO STAR

Bílý vytahovací výtok 
má flexibilní využití.

Stabilní boční ovládací páka
umožňuje pohodlné ovládání 
průtoku vody.

42 859 05 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (360°),  
vytahovací výtok  

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,  
Ø2 48
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428510578
dřezová jednopáková baterie 

Perfektní řešení: otočný výtok
má průměr pouze 24 mm.

Jasná
volba

Milujeme světlý,
prostorný a sluncem  
zaplavený interiér,  
obzvlášť v kombinaci  
s bílou, dřevem, sklem 
a ocelí.

Obloukový výtok baterie brání
postříkání okolí vodou.
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KLUDI BINGO STAR

Nekompromisní
funkce

Užijte si maximální funkčnost, pohodlí a vysoký komfort! 
KLUDI BINGO STAR je řešení určené pro lidi, kteří ocení 
všestrannost a efektivní využívání kuchyňského vybavení.

Jen jeden pohyb je potřeba 
k vytažení baterie z kuchyňské 
desky, což Vám umožní snadno 
otevřít okno.

Překvapivé, kolik užitečných funkcí
skrývá tato baterie!

V kuchyni ožívají barvy
a probouzejí Vaše smysly.

42 803 .. 78
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48 

42 809 .. 78*
pro beztlakový průtokový ohřívač

42 851 .. 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (230°),  
vytažitelný výtok

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

42 852 05 78
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (230°) 
vytažitelná sprška s přepínačem 
sprška/proud

H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,  
Ø2 48

.. = Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel

42 857 .. 78
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie
otočný výtok (360°)
pro montáž pod okno

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

42 855 05 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (220°),  
vytažitelný výtok

H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

*Chybí fotky

42 836 .. 78
dřezová jednopáková baterie 
s multipřípojkou
otočný výtok (360°) 
přípojka pro pračku nebo myčku

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

Moderní bary a kavárny usilují  
o spojení funkčních a estetických 
detailů. KLUDI BINGO STAR
je perfektním řešením.

Malý, vytahovací výtok
ocení každý barista a barman.

Přepínač sprška/proud
je nezbytným prvkem funkčních 
kuchyňských baterií. 
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46 851 05 78
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI BINGO STAR XS 
Nová lehkost v kuchyni

KLUDI BINGO STAR XS  
je naší reinterpretací  
klasického tvaru oblouku. 
Design sleduje tradiční 
linie a současně je silný  
a křehký. Pokud vaříte leh-
ce a vyváženě, je pro Vás 
KLUDI BINGO STAR XS 
tou správnou baterií. Tenký 
klenutý vývod je jemný a 

přesto je vrcholem každé 
moderní kuchyně. Krátká 
rukojeť a vytahovací výtok 
jsou technickým vylep-
šením této baterie. Matné 
bílé a matné černé povr-
chové varianty nabízejí pů-
sobivé kontrasty ve všech 
současných kuchyňských 
provedeních

Povrch: 05 chrom, 87 chrom/matná černá, 93 chrom/matná bílá

Praktický a pěkný: 
S vytahovacím výtokem jdou  
každodenní práce v kuchyni  
mnohem snadněji.

Dokonalý tvar: 
Vytahovací výtok se po  
použití zajistí.

Moderní a ergonomická: 
Zkrácená rukojeť Vám padne do 
ruky a umožní úplnou kontrolu nad 
množstvím a teplotou vody.
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46 851 87 78
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI BINGO STAR XS

46 803 05 78
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)  

H1 335, H2 230, A 200, Ø1 34, 
Ø2 50

46 851 93 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (230°),  
vytažitelný výtok

H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34, 
Ø2 50

46 851 05 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (230°),  
vytažitelný výtok

H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34, 
Ø2 50

46 851 87 78
dřezová jednopáková baterie
otočný (230°),  
vytažitelný výtok

H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34, 
Ø2 50

Povrch: 05 chrom, 87 chrom/matná černá, 93 chrom/matná bílá

Množství kontrastních kombinací - 
jak se vám líbí

Moderní kuchyně se vyznačují jasným rozdělením a  
velkorysými prostory. Zde je KLUDI BINGO STAR XS  
ideálním partnerem z hlediska funkčnosti a estetického 
vzhledu. Díky svému tvaru a barevným kontrastům  
dokonale zapadá do jakéhokoliv designu kuchyně.

46 851 93 78
dřezová jednopáková baterie
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33 574 05 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO  
Nadčasová klasika

Klasické kuchyně se  
vyznačují nadčasovými 
přístroji a materiály, zatímco  
v moderní je kladen
důraz na praktičnost  
a efektivitu. Je vůbec 
možné spojení klasické 
a moderní kuchyně?
Ale ano! V kuchyni, kde se 
snoubí jak klasický design, 
tak i moderní prvky, je 

kladen důraz na maximální 
funkčnost, tam se nabízí
osvědčené řešení KLUDI 
TRENDO.
S klasickým designem  
a moderními detaily  
perfektně zapadne
do vkusně vybavené  
kuchyně – jednoduchým 
nábytkem a tlumenými 
barvami.

Pohodlný multi-přepínač umožňuje 
přepnutí vody do myčky na nádobí 
nebo do pračky.

Stačí jen jeden pohyb k otevření 
nebo zavření ventilu.

V kuchyni je nejdůležitější kvalita.
Pečlivě vybrané ingredience
a aromatické koření dají jídlu 
jedinečný charakter.

Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel 63



Váš prostor,  
Vaše pravidla, Váš vkus

Jedna série - mnoho možností! KLUDI TRENDO nabízí
mnoho modelů – s povrchy z chromu a nerezové oceli. 
Baterie může být namontována na kuchyňském ostrůvku 

nebo hned vedle okna (díky bajonetovému připojení),
Baterie je k dispozici s vytahovacím výtokem  
a s přepínáním sprška/proud.

33 574 .. 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 576 .. 75
dřezová jednopáková baterie
s multipřípojkou
otočný výtok (360°)
přípojka pro pračku nebo myčku

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52 

33 577 .. 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač

33 575 .. 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)
pro beztlakový průtokový ohřívač

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 579 05 75
dřezová bajonetová jednopáková 
baterie s multipřípojkou
přípojka pro pračku nebo myčku 
pro montáž pod okno

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52

33 574 05 75
dřezová jednopáková baterie

33 574 05 75
dřezová jednopáková baterie

*Chybí fotky64



KLUDI TRENDO

Komfort je standard –  
a Váš každodenní společník

Na čem v životě záleží jsou detaily, neviditelná řešení,
které tvoří každodenní činnosti jednodušší a prostě  
zábavné. Baterie s výsuvným výtokem nastavuje  
nový standard pro pohodlí a komfort v kuchyni.  
S vytahovací ruční sprchou můžete snadno naplnit  
hrnec umístěný vedle dřezu.

.. = Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel

Přepínání mezi proudem a sprškou 
je vhodné také pro mytí drobností.

33 581 05 75
dřezová jednopáková baterie

33 581 .. 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (110°) 
vytažitelná sprška s přepínačem 
sprška/proud

H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34,  
Ø2 52

33 578 .. 75
dřezová bajonetová 
jednopáková baterie
otočný výtok (360°)  
pro montáž pod okno

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52
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V průběhu procesu plánování
se vyplatí poradit se s odborníky
a využít všechny moderní nástroje.

Relaxujte při práci s šálkem
dobré silné kávy.

Splňte si 
své sny

Vytvoření plánu  
je prvním krokem  
ke splnění Vašeho snu 
o krásné a funkční
kuchyni. Nečekejte –
zvolte si Vaše priority
a dejte se do toho!
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42 851 05 76
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ  
Módní podstata

Minimalistická kuchyně 
vzbuzuje pozornost  
úsporným přístupem
k barvám, zatímco  
industriální kuchyně  
hrubým povrchem  
a úpravou. Navrhování 
těchto typů kuchyní  
vyžaduje péči a úvahu.
Baterie KLUDI BOZZ 
je perfektní volbou  

pro minimalistické  
a industriální kuchyně,  
kam se bezproblémově  
začleňuje svými jedno- 
duchými a strohými  
designovými prvky.  
Přirozený tvar  
vysokého štíhlého  
výtoku je promyšlen  
do posledního detailu.

Malý ale funkční!
Výtok lze snadno vytáhnout.

Štíhlá páka umožňuje jednoduché 
ovládání baterie.

Všichni milují sladké životní chvílky. 
A šálek kávy a kousek oblíbeného 
dortu je ještě vylepší.

Povrch: 05 chrom 69



Výsuvný výtok usnadňuje  
každodenní práci v kuchyni.

Podstatou dobrého vkusu
je umění kombinovat

Zajímavá kombinace vzorů a povrchové struktury  
se velmi dobře osvědčily v moderních interiérech.  
Dřevo harmonizuje s kamenem, sklem a ocelí, zatímco 
tmavé stěny lze kompenzovat světlým nábytkem.
Nalezení vhodné baterie, která se hodí do designové  
kuchyně, je už jen pověstnou třešničkou na dortu. 

Káva z Kolumbie nebo snad 
ze srdce Afriky?
Vůně čerstvě uvařené kávy  
se šíří po celém bytě.
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KLUDI BOZZ42 851 05 76
dřezová jednopáková baterie

42 803 05 76
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,  
Ø2 48

42 851 05 76
dřezová jednopáková baterie
otočný (230°),  
vytažitelný výtok

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48 
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32 581 05 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI  OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA  
Jemná a všestranná

Proud a nebo sprška:
přepínač je diskrétně skrytý
na výtoku.

Neobvyklá, stoupající linie
výtoku je charakteristickým  
znakem série KLUDI OBJEKTA.

Vaříte podle receptu a nebo
raději improvizujete?
Tak či tak, jistě to bude dobré!

Jemnost jejích linií působí 
stylově v celé kuchyni.
KLUDI OBJEKTA  
je vyrobena pro útulné,
světlé kuchyně s ženskými
prvky. Vysoká základna,
podlouhlé tělo a designová 
rukojeť – KLUDI OBJEKTA 

je opravdová hvězda mezi
bateriemi.
Její klasická forma
dokonale ladí s elegantním 
příslušenstvím a její  
všestrannost a funkce
jsou užitečné při  
každodenní práci v kuchyni.

Povrch: 05 chrom 73



32 882 05 75
dřezová nástěnná  
jednopáková baterie

Funkční kuchyně 
plná světla

I v případě, že Vaše kuchyně není příliš velká, může být
funkční a krásná. Kombinace dřevěné desky a bílých  
skříněk přitahuje pozornost. Okno, kterým dopadá denní 
světlo do interiéru dělá prostor teplejší a útulnější. 

Instalace baterie pod okno
nebyla nikdy jednodušší:
díky bajonetovému uzávěru lze
lehce vytáhnout z podstavce,
položit na kuchyňskou desku
vedle a okno snadno otevřít.

32 574 05 75 
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 576 05 75 
dřezová jednopáková baterie  
s multipřípojkou
otočný výtok (360°)
přípojka pro pračku nebo myčku

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 577 05 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač

32 575 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 
pro beztlakový průtokový ohřívač

H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

32 578 05 75
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 
pro montáž pod okno

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52

Povrch: 05 chrom *Chybí fotky74



32 579 05 75
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie
s multipřípojkou

KLUDI  OBJEKTA

Jedna baterie,
mnoho možností!

KLUDI OBJEKTA velkorysá v přídavných funkcích.
Příklady: bajonetový zámek, multifunkční přípojka nebo
vytahovací sprška. To vše zjednodušuje Vaši práci  
v kuchyni. (více informací o těchto funkcích na straně 8-13).

32 881 05 75 
dřezová nástěnná  
jednopáková baterie 
otočný výtok

A 117

32 882 05 75
dřezová nástěnná  
jednopáková baterie
otočný výtok

A 182

32 581 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (110°) 
vytažitelná sprška s přepínačem 
sprška/proud

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34,  
Ø2 52

32 579 05 75
dřezová bajonetová jednopáková 
baterie s multipřípojkou 
otočný výtok (360°) 
přípojka pro pračku nebo myčku
pro montáž pod okno

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52

75



32 581 05 75
dřezová jednopáková baterie

Standardní proud vody je vše,
co je potřeba pro většinu úkolů.

Sprška může být užitečná pro 
opláchnutí nádobí nebo mytí  
ovoce a zeleniny.

Praktická
volba!

Nic neusnadní  
každodenní práci 
v kuchyni více, než  
dokonale vybraná
baterie.
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38 973 05 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI ZENTA

Povrch: 05 chrom, 86 černá/chrom, 91 bílá/chrom, 96 ušlechtilá ocel

KLUDI ZENTA 
Vyvážená geometrie

Geometrický tvar výtoku
je charakteristickým znakem
série KLUDI ZENTA.

Jednoduchá a diskrétní páka
je integrovaná do těla baterie.

Máte rádi pořádek a čistotu?
Vyberte si zařízení s pravidelnými 
a čistými tvary.

Stejné přitahuje stejné. 
Kuchyň dominující 
monochromatickými 
barvami a minimalistickým 
truhlářským řemeslem 
potřebuje také doplňky 
s čistými liniemi. 
KLUDI ZENTA perfektně 
doplňuje strohé a osobité 
interiéry. Minimalistický, 

geometrický tvar 
a jednolitá forma baterie 
ji dělá zároveň elegantní 
a praktickou.
Baterie KLUDI ZENTA 
jsou dostupné s mnoha 
funkčními možnostmi, 
jako je výsuvný otočný 
výtok nebo přepínač 
proud/sprška.
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38 973 96 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI ZENTA

Univerzální 
použití

Baterie z matné nerezové 
oceli vypadají nejlépe 
na kontrastním pozadí. 
Zkuste kombinovat teplé
dřevo s bílými tóny.

Dokonale připravené jídlo chutná
nejlépe v krásném interiéru.

Pohodlí je hlavní priorita
v kuchyni – vyberte si proto  
baterii, která se snadno používá.
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Nerezová ocel
ve své praktické formě

Elegantní ukázka nerezové oceli. V této kuchyni 
se doplňují lesklé detaily a nábytek v šedých tónech  
s výraznou bílou. Kuchyně září útulností a šarmem,  
obzvlášť pokud je zkombinována s dřevěnými plochami 
a je zaplavena denním sluncem.  

KLUDI ZENTA si suverénně hraje s kontrasty. 
Ostré linie s jemnými křivkami společně tvoří
harmonickou baterii.

38 973 96 75
dřezová jednopáková baterie

38 973 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 973 96 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 979 05 75 
dřezová jednopáková baterie 
otočný výtok (360°)
pro beztlakový průtokový ohřívač 

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Kontrast
– kuchyně v černé a bílé

Geometrické tvary mohou být použity k vytvoření
výrazných kontrastů v interiéru. V kuchyni zkuste  
kombinovat  černou s bílými prvky nebo teplé dřevo 
s chladnými záblesky lesklé oceli.  

Rozmanitost inspiruje. Zkombinujte například černou 
batrii proti bílé zdi, nebo zkuste bílou baterii zaspárovat 
černě. Vy rozhodujete.

38 973 86 75
dřezová 
jednopáková 
baterie

38 973 91 75
dřezová jednopáková baterie

38 973 91 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

38 973 86 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

Povrch: 05 chrom, 86 černá/chrom, 91 bílá/chrom, 96 ušlechtilá ocel 83



33 933 05 75
dřezová jednopáková baterie
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KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE 
Všestranná ve všech směrech

Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel

Jednoduchá, univerzální 
baterie je perfektní volbou 
i pro nejkomplikovanější 
a extravagantní design. 

KLUDI SCOPE doplňuje 
všechny minimalistické, 
ultramoderní a půdní 
kuchyně. 

Precizní tvar výtoku je výsledkem 
pečlivé práce designérů, kteří 
věnují pozornost každému detailu.

Neviditelný přechod mezi výtokem 
a tělem je charakteristickým 
znakem této baterie.

Kuchyně by měla být naplněna 
bohatým aroma, jako je vůně
čerstvě upečeného koláče.
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33 930 05 75
dřezová jednopáková baterie XL
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KLUDI SCOPE

33 930 05 75
dřezová jednopáková baterie XL

KLUDI SCOPE je zkratka pro multifunkčnost! 
Výsuvný, otočný výtok zjednodušuje mytí nádobí  
nebo ovoce. Bajonetový uzávěr umožňuje instalaci vedle 
okna, zatímco multipřípojka umožňuje připojení s myčkou 
nádobí nebo pračkou (více informací na straně 8-13).

Univerzální jednoduchost
a flexibilní řešení

Surové interiéry s hnědými povrchy
vyžadují světlé, kontrastní prvky.
Lesk pochromované baterie  
dokonale doplňuje minimalistickou 
jednoduchost.

*Chybí fotky .. = Povrch: 05 chrom, 96 ušlechtilá ocel

33 933 .. 75
dřezová jednopáková baterie 
otočný výtok (360°) 

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45 

33 939 05 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač

33 930 .. 75
dřezová jednopáková baterie XL
otočný výtok (360°) 

H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

33 931 .. 75
dřezová jednopáková baterie 
otočný (110°),  
vytažitelný výtok

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35 

33 932 05 75*
pro beztlakový průtokový ohřívač 

33 938 .. 75
dřezová bajonetová  
jednopáková baterie 
otočný výtok (360°)
pro montáž pod okno 

H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35,  
Ø2 48
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KLUDI LOGO NEO

KLUDI LOGO NEO 
Prokázaná funkčnost 

Chcete-li pečlivě porovnat výrobky a analyzovat  
všechny z rozhodujících faktorů ještě před nákupem,  
oceníte baterii KLUDI LOGO NEO. Kombinuje klasický 
styl s praktičností, otočný výtok (360 °) Vám usnadní
Vaši práci. 

37 913 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°) 

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

37 924 05 75
dřezová jednopáková 
nástěnná baterie 
otočný výtok (360°)

A 226

37 919 05 75
dřezová jednopáková baterie
otočný výtok (360°)
pro beztlakový průtokový ohřívač

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

37 913 05 75
dřezová jednopáková baterie

37 913 05 75
dřezová jednopáková baterie

Povrch: 05 chrom88



KLUDI E-GO KLUDI TANGENTA KLUDI STEEL KLUDI MX

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

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE KLUDI SCOPE KLUDI LOGO NEO

PŘEHLED ARMATUR

KLUDI TRENDO

Kuchyňské baterie KLUDI
Volba je na Vás

Tvar baterie, výtoku, výška a průměr těla baterie, tvar 
rukojeti – tyto a mnoho dalších podrobností vstupují  
do hry při výběru baterie. Abychom Vám usnadnili výběr,
připravili jsme pro Vás souhrn všech dostupných sérií  
kuchyňských baterií KLUDI. 

Boční pohled na baterie Vám pomůže srovnávat  
a porovnávat jejich hlavní charakteristiky a rysy.  
Každý model má jedinečný tvar, který splňuje různé 
potřeby a doplňuje různé kuchyňské interiéry.  
Vyberte si baterii, která je ideální právě pro Vás!

89



S-pointer Eco
Vytahovací 

výtok
Sprcha na 

nádobí
Rychlo-
spojka

Bajonetový 
uzávěr

Multi- 
přípojka

Nízký tlak Senzor
Napájení 

baterií
Napájí  
ze sítě

KLUDI E-GO

KLUDI STEEL

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI LOGO NEO

PŘEHLED FUNKCÍ

Aby byl výběr dokonalé baterie jednodušší, připravili  
jsme pro Vás souhrn dostupných funkcí u všech sérií. 
Chcete využít nižší průtok vody? 

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

Velmi praktické je přepínání
proud/sprška, vhodné například
k opláchnutí ovoce a zeleniny.

Vytahovací výtok značně rozšiřuje
dosah vodního proudu.

Funkčnost je to, na čem v kuchyni 
nejvíce záleží. Vaření, skladování  
a mycí zóny jsou místa, která  
nejvíce vyžadují nápadité řešení.

KLUDI funkce 
Celá řada možností 
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BARVY A POVRCHY 

Chrom
Černá/ 
Chrom

Chrom/ 
Matná černá

Mocca/ 
Chrom

Bílá/ 
Chrom

Chrom/ 
Matná bílá

Kartáčovaná 
ocel

Ušlechtilá  
ocel

05 86 87 82 91/92 93 F8 96

KLUDI E-GO

KLUDI STEEL

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI LOGO NEO

Vyberte si vzhled:
povrchové úpravy a barvy

Novým kuchyňským trendem jsou odvážné barevné 
kombinace. Barvy oživí prostor, komunikují spolu 
navzájem a tvoří silné kontrasty nebo harmonické 
produkce. Z tohoto důvodu naleznete v sortimentu 
KLUDI zajímavé barevné variace a povrchy.

Například černá a bílá – stylistická jednoduchost.
Černá baterie je elegantní a smyslná.
Baterie z kartáčované nerezové oceli se hodí
do puristických a industriálních interiérů.

CHROM
UŠLECHTILÁ 

OCEL
KARTÁČOVANÁ 

OCEL
MOCCA/ 
CHROM

CHROM/ 
MATNÁ BÍLÁ

CHROM/ 
MATNÁ ČERNÁ

BÍLÁ/ 
CHROM

ČERNÁ/ 
CHROM
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KLUDI STEEL

KLUDI STEEL
Szlachetna stal

Akcesoria wykonane ze stali 
nierdzewnej świetnie komponują się 
z białymi powierzchniami i jasnym 
drewnem.

Zdrowa kuchnia stawia na  
naturalne i świeże składniki, 
które potęgują smak i aromat 
przygotowywanych potraw.

Obrotowa wylewka (w zakresie 
360°) idealnie sprawdzi się przy 
dużych zlewozmywakach lub na 
wyspach kuchennych.

Jasna, klimatyczna 
kuchnia przyciąga 
domowników, kusi 
barwami ziemi i pięknym 
widokiem za oknem. 
Idealnym dopełnieniem 
naturalnego wnętrza 
będą bezpretensjonalne 
dodatki, wykonane 
z wysokiej klasy 
materiałów. 

Nowa seria baterii 
kuchennych KLUDI STEEL 
to idealna propozycja dla 
osób ceniących 
oszczędny design 
i wysoką jakość. Baterie 
wykonane w całości ze 
stali nierdzewnej będą 
doskonałym dodatkiem, 
podkreślającym charakter 
wnętrza.

Powierzchnia: F8 stal szlachetna szczotkowana

NEW
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