
KLUDI ZENTA SL 
Nová estetika





Téměř před 100  

lety začalo KLUDI vyrábět koupelnové  
baterie s využitím tradičních  

způsobů řemeslneého zpracování.  
Na základě vysoce kvalitních  

a spolehlivých přípravků nadčasového  
designu se tato odbornost stala základem 

KLUDI. Z tradice jako odborníka na  
vodovodní baterie byl cíl vytvořen tak, aby 
spojil nejvyšší kvalitu použití a perfektní  

design jedinečným způsobem. Tvrzení Water 
in Perfection tak získává nezaměnitelný  

výraz v našich produktech, jakož i ve 
všech službách, které poskytujeme našim 

zákazníkům. Inspiruje a řídí 

naše budoucí aktivity.
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Vzhled KLUDI ZENTA SL  
pramení z její podstaty

DURAZ NA DETAIL 
Dokonalá souhra kruhu  
a obdélníku. Měkké obrysy  
splynou s cylindrickými  
a kubickými formami  
a zajišťují hladký přechod

PRESNOST
Minimální poloměr okraje  
pro maximální přehlednost
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Detail
Liebe
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DELIKÁTNÍ TREND
Štíhlý, elegantní design a čisté tvary.  
Pro umyvadla s odpadovou soupravou  
i bez ní

SVOBODA 
Umyvadlová baterie pro 
každou koupelnu

LESK
Precizní povrchová 
úprava a pečlivé 
naleštění pro
trvalý lesk

Frei
Raum

Wert
Arbeit

Herz
Stück

Glanz
Voll

SRDCE 
Kvalitní kartuše KLUDI  
pro dlouhou životnost  
a mimořádně tichý průtok

Pojem

REMESLNÁ 
ZRUCNOST
Kovové rozety
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77

Trend. Elegantní silueta baterie odpovídá 
koupelnové keramice a nábytku s jemným 
charakterem.

Archetypální. Konzistentní, neporušené linie  
doprovázené měkkými přechody, zdokonalené  
v jejich konturách, jsou výrazem mistrovské 
kvality výroby.

KLUDI ZENTA SL
Nová estetika

Když dojde ke spojení kruhu a obdélníku, 
výsledek se jmenuje KLUDI ZENTA SL. Jemné  
setkání základních geometrických tvarů vytváří 
nový, lehký vzhled umyvadel, vany a sprchy. 
Formálně promyšleno až do nejmenšího detailu, 
ZENTA SL představuje archetypální design  
s hladkými přechody mezi tělem, výtokem a pákou.

Elegantní křivky kontrastují přesnými liniemi  
a zdůrazňují jejich geometrickou čistotu - mis- 
trovské dílo kvalitní průmyslové výroby. Přesnost  
a řemeslná práce jsou předpoklady pro harmonizaci 
měkkých obrysů a přesných hran s vysoce lesklými 
povrchy. Ručně broušené, tvarované kontury  
hladkého chromu, přinášejí každodenní radost.

Elegantní a minimalistický styl baterií je  
inspirován jemným designem, současným tren-
dem v designu koupelen. Díky elegantnímu 
purismu, který se odráží v ploché siluetě výtoku, 
se KLUDI ZENTA SL dokonale hodí do jakéhokoli 
nadčasového městského životního stylu.

Baterie ZENTA SL jsou součástí řady KLUDI 
Smart Luxury, která představuje vynikající design  
a špičkové inovace. Prvotřídní koupelnové baterie  
se vyznačují jedinečnými inspirativními styly.

KLUDI ZENTA SL
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Brilantní. Jednoduchý design bez funkčních kompromisů. Nejvyšší přesnost tam, kde hrany splývají s povrchem. Toto umožňuje vynikající zpracování KLUDI.
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KLUDI ZENTA SL
Symbióza v nejkrásnější podobě

Jemný proud

Na vysoce kvalitních per-

látorech se neusazuje vod-

ní kámen a proto usnadňují 

péči a zajišťují vždy hladký 

proud vody.

Svoboda

Zapuštěná kartuše stylové 

sprchové armatury vám 

poskytuje větší volnost 

pohybu při sprchování.

Stálost

Ve variantě EcoPlus  

s výškou výtoku 75 mm 

umožňuje baterie šetřit 

energii snížením spotřeby 

teplé vody.

Dokonale všestranné

Řešení pro každou koupel-

nu a velikost prostoru:  

baterie s bočním ovládá-

ním je z jednoho kusu a lze 

jí otáčet.

Minimalismus. Jednoduchý vzhled s důrazem na podstatu. 

Ať kulaté, hranaté nebo jemné tvary - KLUDI ZENTA SL 

doplňuje jasný, minimalistický vzhled moderního životního 

prostředí. Jemná koupelnová keramika kombinovaná  

s decentním nábytkem a příslušenstvím doplňuje  

puristický styl.

KLUDI ZENTA SL
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482600565
jednopáková umyvadlová baterie 
75 DN 15
výška výtoku spodní okraj = 75 mm
s odpadovou soupravou 

482620565*
bez odpadové soupravy

482770565
jednopáková umyvadlová baterie 
75 DN 15
výška výtoku spodní okraj = 75 mm
pro beztlakové ohřívače 

482660565
jednopáková umyvadlová baterie 
75 DN 15
výška výtoku spodní okraj = 75 mm
PUSH-OPEN vypouštěcí ventil 

482980565
jednopáková umyvadlová baterie 
100 DN 15
výška výtoku spodní okraj =  
100 mm
PUSH-OPEN vypouštěcí ventil 

482630565
jednopáková umyvadlová baterie 
75 DN 15
výška výtoku spodní okraj = 75 mm
EcoPlus poloha páky uprostřed - 
studená voda 
s odpadovou soupravou

482900565
jednopáková umyvadlová baterie 
100 DN 15
výška výtoku spodní okraj =  
100 mm
s odpadovou soupravou     

482920565*
bez odpadové soupravy

482560565
jednopáková umyvadlová baterie 
DN 15
výška výtoku spodní okraj =  
240 mm 
bez odpadové soupravy

482470565
podomítková umyvadlová  
dvuotvorová baterie                 
vyložení 180 mm

38242*
sada pro zabudování DN 15

480280565
jednopáková umyvadlová baterie 
DN 15
výška výtoku spodní okraj =  
220 mm
bez odpadové soupravy 

480270565
jednopáková umyvadlová baterie 
DN 15
výška výtoku spodní okraj =  
220 mm
s odpadovou soupravou 

486500565
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie              
vrchní díl s ovládací jednotkou

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso DN 20

486700565
jednopáková vanová a sprchová 
baterie  DN 15
s automatickým přepínačem: 
sprcha / vana

UMYVADLO

VANA

* Bez obrázku dostupný povrch: 05 chromEco pro beztlakový ohřívač EcoPlus

Přehled
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486570565
podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie                
vrchní díl s funkční jednotkou                                           
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX  
podomítkové těleso DN 20

4860005
vanový výtok DN 15 
nástěnná montáž 
vyložení 170 mm

488700565
sprchová jednopáková baterie  
DN 15

486550565
podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou

88011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
podomítkové těleso DN 20

SPRCHA

Svoboda. Kartuše, srdce baterie, je u vanových a sprchových baterií 
umístěna v zadní části. Tak vzniká více místa i v malých prostorech.

Pozornost na detail. Kruhy a obdélníky jsou dominantními stylistickými 
prvky a působí elegantním dojmem. To je výsledek pozornosti na detail, 
která charakterizuje každý výrobní krok ve společnosti KLUDI. 

Půvab. Cylindrické rozety a kubické prvky v kombinaci se stylem. Kovová 
sprchová baterie zvýrazňuje svoji prvotřídní kvalitu.

KLUDI ZENTA SL
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Kludi Armaturen spol. s r.o.

Havlíčkova 11

669 02 Znojmo

Česká republika

T +420 515 222 520

E info@kludi.cz
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kludi.com

© 2019 Kludi GmbH & Co. KG, 

Menden (Německo)

Všechna práva a technické  

změny jsou vyhrazeny. Dotisk,  

reprodukce a překlady jsou  

povoleny pouze s naším  

písemným souhlasem.  

Vytištěno v Německu.




