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Living in Style

SMART LUXURY
Living in Style

Styl współczesny, Modern Classic,
Puryzm, Awangarda – armatura
KLUDI Smart Luxury prezentuje
wyrafinowany design idealny do
łazienki o wymarzonym stylu.

Współczesny design łączy świat trendów i ekskluzywności,

a wymarzona łazienka staje się środkiem do wyrażenia swojego

niepowtarzalnego stylu. Obecnie, w architekturze wnętrz aranżacja 

łazienki jest równie ważna, jak projektowanie pozostałych 

pomieszczeń. Warto zatem w swojej prywatnej strefie SPA 

wprowadzić indywidualny pierwiastek, ulubioną stylistykę, czy 

charakterystyczne dodatki. To podejście wymaga oczywiście 

kreatywnego planowania i inwencji. O to jednak w projektowaniu 

wnętrz chodzi - by nadać im osobisty charakter.

SMART LUXURY
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Living in Style

BRAND DESIGNER

Od dziesięcioleci prof. Peter Schmidt (THE STUDIOS,

Hamburg) cieszy się znakomitą reputacją projektanta

głównych marek na arenie międzynarodowej. Jako jeden

z najbardziej kreatywnych umysłów w swoim zawodzie

otrzymał w 2019 roku German Design Award w kategorii: 

Osobowość Roku. Miasto Hamburg uhonorowało 

go tytułem Obywatela Roku 2019 za całokształt 

działalności. Podpisał się pod markami takimi jak Jil 

Sander, Hugo Boss, Apollinaris, szpital uniwersytecki 

Charité i opera narodowa w Hamburgu, które cieszą 

się międzynarodowym uznaniem. Swą fachową wiedzą 

podzielił się również przy projektowaniu znaku firmowego 

KLUDI, który odzwierciedla wypracowane przez 100 

lat wartości: kunsztowne rzemiosło, najwyższą jakość 

wykonania oraz gwarantowaną perfekcję  

i niezawodność.

BRAND MAKER

Peter Körfer-Schün (członek Rady Nadzorczej Grupy

KLUDI) poznał fundamenty zarządzania marką już we

wczesnym wieku, w firmach produkujących markowe

towary branży dóbr konsumpcyjnych. Z powodzeniem

rozwijał tę wiedzę w sektorze wysokiej jakości dóbr 

konsumpcyjnych. Jego zdolność do analizowania 

struktur konkurencji pod kątem mocnych i słabych stron, 

wykorzystywania szans na osiągnięcie obiecujących 

rezultatów oraz precyzyjnego i konsekwentnego ich 

realizowania, pozwoliła mu rozwinąć marki z nisko 

dochodowych outsiderów do liderów rynku światowego. 

Jego doświadczenie pozwoliło firmie KLUDI w pełni 

zmienić strategię marki i asortymentu wytyczając 

zupełnie nowy kierunek na rynku wyrafinowanych, 

designerskich produktów wyposażenia nowoczesnych 

łazienek. Imponującym przykładem wymienionych działań 

jest zaprezentowana tutaj koncepcja Smart Luxury Living 

in Style, która w unikalny sposób wzmacnia twierdzenie 

marki KLUDI - Water in Perfection.

Peter Körfer-Schün (po prawej)

i prof. Peter Schmidt (po lewej)

w jego studio w HafenCity

w Hamburgu

SMART LUXURY

6



Living in Style

 Styl

Strony 10–41 STYL WSPÓŁCZESNY

Strony 42–73 MODERN CLASSIC

Strony 74–91 PURYZM

Strony 92–109 AWANGARDA

Strony 110–113 Water in Perfection

Seria

ZENTA SL, AMEO

NOVA FONTE 

BOZZ

BALANCE

STYL WSPÓŁCZESNY 

Nowoczesna architektura

i współczesny wystrój wnętrz

koncentrują się obecnie na

funkcjonalności. Ich język

projektowania jest zredukowany

i nieskomplikowany, skupiony

na wyraźnych liniach,

geometrycznych formach

i lekkości estetycznej.

MODERN CLASSIC  

Choć słowa te wydają się wzajemnie wykluczać, w rzeczywistości

stanową one idealne połączenie: tradycyjny, nawiązujący do

przeszłości, styl łączy się harmonijnie z elementami współczesnego

wzornictwa tworząc ponadczasową elegancję i wyjątkową jakość.

PURYZM  

Purystyczny język projektowania skupia się na wyraźnej,

minimalistycznej formie i dyskretnej elegancji. Jest bezkompromisowo

prosty i pozbawiony zbędnych akcentów, przy czym mocno koncentruje

się na funkcjonalności - forma podąża za funkcją.

AWANGARDA  

Desing awangardowy wybiega

w przyszłość. Eksperymentuje  

w poszukiwaniu innowacyjnych

rozwiązań i łamie istniejące 

zasady łączenia materiałów, 

kolorów, czy form.

SMART LUXURY
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Living in Style

   Styl

Strony 10–41  WSPÓŁCZESNY

Seria 

ZENTA SL, AMEO

Styl współczesny
Na miarę czasów

Współczesna architektura i projektowanie wnętrz są

obecnie bardziej skoncentrowane na użytkowniku. Styl

projektowania zapożyczony z kubizmu koncentruje się dziś

szczególnie na funkcjonalności i możliwie najlepszym 

wykorzystaniu przestrzeni. Wyraża się również w zredukowanej

formie, która urzeka swoją purystyczną prostotą. Wyraźne 

linie harmonijnie podkreślające geometryczne kształty tworzą 

współczesną estetykę.

10
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ZENTA SL

ZENTA SL
Piękno geometrii

Łagodne linie, geometryczne formy –

współczesna architektura i nowoczesne wnętrza

koncentrują się na elegancji i funkcjonalności.

ZENTA SL odpowiada nowoczesnym trendom

stanowiąc idealne wyważenie między oszczędnym

minimalizmem a łagodną, delikatną formą.



ZENTA SL

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

48 290 05 65

Elegancka sylwetka baterii idealnie

współgra z lekkimi, prostymi formami.

SMART LUXURY
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ZENTA SL

Podtynkowa ścienna bateria umywalkowa

48 247 05 65

Idealne połączenie koła i prostokąta tworzy

spójną całość.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

48 256 05 65

Smukła forma baterii idealnie komponuje się

z różnymi modelami umywalek.

Design ZENTA SL oparty na geometrycznych 
formach, przełamany został łagodnymi liniami 
i delikatnymi zaokrągleniami. Płynne przejścia 
między korpusem, wylewką a uchwytem baterii 
nadają całości lekki, subtelny kształt.

16
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Jednouchwytowa bateria umywalkowa

48 027 05 65

Geometryczna forma kontrastuje z łagodnymi

liniami i delikatnymi zaokrągleniami.

Trójotworowa bateria umywalkowa

48 393 05 65

Idealna kompozycja i wyjątkowy design 

nadają armaturze ponadczasową elegancję.

18
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ZENTA SL

Podtynkowa bateria

wannowo-natryskowa

48 650 05 65

Wylewka wannowa

48 600 05

Podtynkowa bateria

wannowo-natryskowa

48 650 05 65

Zestaw wannowo-natryskowy

67 950 05-00

Minimalizm i dyskretna elegancja

serii ZENTA SL gwarantuje

absolutnie urzekający efekt.

ZENTA SL zachwyca kunsztem

wykonania i idealnie pasuje do

wymarzonej nowoczesnej

łazienki.

Zestaw wannowo-natryskowy

67 850 05-00

Przyłącze kątowe

63 061 05-00

Ramię natrysku

66 514 05-00

Przyłącze kątowe

63 060 05-00

Głowica natrysku

67 511 05-00

SMART LUXURY
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Wolnostojąca bateria

wannowo-natryskowa

48 590 05 65

Wyjątkowy design i doskonała

funkcjonalność.

 

Jednouchwytowa bateria

wannowo-natryskowa

48 670 05 65

Zestaw wannowo-natryskowy

67 850 05-00

Połączenie okrągłych rozet

z kubistycznym korpusem

nadaje armaturze

nowoczesny styl.

SMART LUXURY
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AMEO

AMEO
Dotyk luksusu

Design wyrażony poprzez dyskretną elegancję

i pełną funkcjonalność przypadnie do gustu

miłośnikom wnętrzarskich trendów.

Prosta forma AMEO, połączona z zaokrąglonymi

liniami, to kwintesencja nowoczesnego wzornictwa

z odrobiną luksusu i ekstrawagancji.



AMEO

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

41 298 05 75

Armatura o wysokości wylewki 205 mm

lub 270 mm tworzy idealny duet

z umywalką wolnostojącą.

SMART LUXURY
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Podtynkowa bateria natryskowa

z termostatem

41 835 05 75

Zestaw wannowo-natryskowy

67 650 05-00

Przyłącze kątowe

63 060 05-00

Armatura termostatyczna

gwarantuje bezpieczeństwo

i komfort użytkowania niwelując

wahania temperatury wody w sieci.

Jednouchwytowa bateria

natryskowa

41 675 05 75

Zestaw natryskowy

67 740 05-00 

Ścienna bateria natryskowa

z wygodnym sterowaniem bocznym

to nowatorskie rozwiązanie

zapewniające pełną ergonomię

użytkowania.

SMART LUXURY

28

AMEO



AMEO

Jednouchwytowa bateria

wannowo-natryskowa

41 671 05 75

Zestaw wannowo-natryskowy

67 650 05-00

Drewno, kamień, metal, tkanina

to przepis na nowoczesną

łazienkę w domowym wydaniu.

SMART LUXURY
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AMEO

Jednouchwytowa bateria

umywalkowa

41 026 05 75

Perlator s-pointer eco pozwala

na regulację strumienia

jednocześnie zmniejszając

zużycie wody do 6 l/min.

Podtynkowa ścienna bateria

umywalkowa

41 244 05 75

Jednouchwytowa bateria

bidetowa

41 216 05 75

Oryginalnie dobrane

materiały połączone

z wyjątkową armaturą

nadają wnętrzu osobisty

charakter.

SMART LUXURY
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Jednouchwytowa bateria

umywalkowa

41 024 05 75

Imponująca prezencja dzięki

swej monolitycznej formie.

SMART LUXURY
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AMEO

Podtynkowa ścienna bateria

umywalkowa

41 245 05 75

Zestaw natryskowy

67 740 05-00

AMEO oferuje szeroką gamę

możliwości i rozwiązań do każdej

nowoczesnej łazienki.

Jednouchwytowa bateria

natryskowa

41 710 05 75

Zestaw natryskowy

67 740 05-00

Wygoda użytkowania, czytelne

oznaczenia i precyzyjna regulacja

są gwarancją komfortowej kąpieli.

SMART LUXURY
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AMEO

Trójotworowa bateria umywalkowa

41 393 05 75

Niczym nie zakłócona linia wylewki

oraz umieszczone w jednej linii

uchwyty to ważne detale, które

dopełnią klimat wnętrza.

AMEO to wyjątkowa propozycja dla 
miłośników niebanalnych rozwiązań. 
Idealnie wpisuje się w najnowsze trendy 
oferując szeroką gamę produktów  
i zaawansowane technologie.

38
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AMEO

Trójotworowa bateria

wannowo-natryskowa

41 447 05 75 Wysięg wylewki sprawia, że

jest to rozwiązanie idealne do

montażu na szerokiej krawędzi

wanny lub na półce poza wanną.

Odrobina luksusu oraz

ekstrawagancji dodaje wnętrzu

wyrazisty charakter.

SMART LUXURY
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Living in Style

   Styl

Strony 42–73  MODERN CLASSIC

Klasycyzm, który znamy od XVI wieku, podąża za

współczesnością i konsekwentnie się odradza. Nawiązuje do

tradycyjnych form, materiałów i elementów dekoracyjnych

nadając im ducha nowoczesności. Design modern classic jest

niezwykle różnorodny: od silnie ugruntowanego w tradycji  

i klasyce, poprzez bardziej prostolinijny i oszczędny w swym

wyrazie, aż po pełen detali i elementów dekoracyjnych.

To, co łączy je wszystkie, to ponadczasowa elegancja  

i wyjątkowa jakość.

Seria 

NOVA FONTE

Modern Classic
Tradycja w nowej interpretacji

SMART LUXURY
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NOVA FONTE ClassicSMART LUXURY

NOVA FONTE
Classic

Równowaga form: elegancki krzyżowy uchwyt

i okrągła, stopniowana rozeta nadają NOVA

FONTE Classic szczególny charakter. 

Styl klasyczny to wyważone proporcje,

tradycyjne kształty i materiały, a także

ponadczasowa jakość i harmonia.



Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 20

NOVA FONTE inspirowana klasycznymi

dwuuchwytowymi armaturami, przekłada ich wdzięk

i elegancję na współczesny język z imponującą

delikatnością i ponadczasową estetyką.

Trójotworowa 

bateria umywalkowa

20 143 05 20

Armatura urzeka 

swą harmonijną linią.

Bateria wannowo-natryskowa

20 540 05 20

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 05-25

NOVA FONTE Classic  
doskonałym kształtem i formą
podkreśla to, co najważniejsze.

4
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Trójotworowa bateria

umywalkowa

20 143 05 20 

Uchwyty krzyżowe nawiązują

do stylu klasycznego, a ich

design nadaje im współczesny

wygląd.

4
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Bateria umywalkowa

20 118 05 20

 

Bateria stojąca

dwuuchwytowa lub…

Podtynkowa bateria ścienna

20 144 05 20

… trójotworowa wersja ścienna

z dwiema długościami 

wylewki do wyboru.

50
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Bateria natryskowa

20 710 05 20

Zestaw natryskowy

20 840 05-25

 

Armatura natryskowa konsekwentnie

stosuje uchwyty krzyżowe.

Bateria wannowo-natryskowa

20 540 05 20

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 05-25 

Armatura doskonale komponuje się

z aranżacją wnętrza.

52
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NOVA FONTE PuristicSMART LUXURY

Styl purystyczny to precyzyjny design,

minimalistyczne kształty oraz świadoma

eliminacja wszelkich detali.

Koncentracja na niezbędnym minimum: geometryczne

i filigranowe kształty uchwytów oraz rozet podkreślają

ponadczasową elegancję i wdzięk NOVA FONTE.

NOVA FONTE
Puristic



Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 15 

Smukła, delikatna forma sprawia

imponujące wrażenie. 

56
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Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 15

Nowoczesne, przejrzyste

wzornictwo tworzy  

ponadczasową elegancję.

NOVA FONTE Puristic prezentuje
minimalizm o niezwykle eleganckiej
i wyrafinowanej formie.

58
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Bateria umywalkowa

20 118 05 15

Dwuuchwytowa bateria stojąca

konsekwentnie podkreśla

minimalistyczną konwencję serii.

Podtynkowa ścienna bateria umywalkowa

20 146 05 15

Trójotworowa bateria ścienna zachowuje

imponującą prostotę i przejrzystość formy.

6
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Prostota, funkcjonalność i estetyka to

kluczowe cechy, które charakteryzują

minimalistyczny design.

Bateria natryskowa

20 710 05 15

Zestaw natryskowy

20 840 05-15

Bateria wannowo-natryskowa

20 540 05 15

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 05-15

Trójotworowa bateria

umywalkowa

20 143 05 15

6
2

SMART LUXURY



6
4

NOVA FONTE DécoSMART LUXURY

NOVA FONTE
Déco

Styl déco zachwyca grą kontrastów

i odrobiną ekstrawagancji w doborze form

oraz materiałów.

Subtelnie poprowadzone, zaokrąglone linie

płynnie tworzą elegancki uchwyt

w kształcie gwiazdy.



Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 39

Gra kolorów, kształtów i dobranych

materiałów przyciąga uwagę.

6
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Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 39

Delikatny uchwyt w kształcie

gwiazdy gwarantuje przyjemność

i ergonomię obsługi.

NOVA FONTE Déco łączy w sobie
dekoracyjne elementy art nouveau
z nowoczesnym stylem tworząc
oryginalny, niepowtarzalny design.

NOVA FONTE DécoSMART LUXURY



Podtynkowa ścienna bateria umywalkowa

20 146 05 39

Trójotworowa wersja ścienna dodaje uroku

i nadaje elegancji każdej aranżacji.

Bateria umywalkowa

20 118 05 39

Wyrafinowana forma i kształt baterii

przyciąga wzrok i zwraca na siebie uwagę.

70
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Bateria natryskowa

20 710 05 39

Zestaw natryskowy

20 840 05-35

Bateria wannowo-natryskowa

20 540 05 39

Zestaw natryskowy

20 850 05-35

Dwuuchwytowe armatury wannowe

i prysznicowe będą prezentować się

idealnie w wymarzonej łazience.
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Living in Style

   Styl

Strony 74–91  PURYZM

Konsekwentna redukcja formy i optymalizacja

funkcjonalności to credo stylu purystycznego. Pozbawiony

ornamentyki design wyrażony jest precyzyjną linią,

przejrzystymi geometrycznymi kształtami

i ograniczoną gamą kolorów. Wierny tym zasadom

puryzm fascynuje całkowicie wysublimowaną estetyką.

Seria

BOZZ

Puryzm
Czysta forma

SMART LUXURY
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BOZZ

BOZZ
Esencja minimalizmu

Forma zredukowana do niezbędnego minimum.

Design BOZZ jest bezkompromisowo

oszczędny, a jednocześnie niezwykle elegancki.

Bez zbędnych detali – znakomite wzornictwo

dla osób gustujących w wyważonych,

oszczędnych i surowych aranżacjach.



BOZZ

Inspirowany cylindrycznymi,
industrialnymi kształtami BOZZ
teraz w nowej, udoskonalonej odsłonie.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

38 272 05 76

Dla osób ceniących minimalistyczny, 

nowoczesny design.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

38 282 05 76

Warianty o różnej wysokości wylewki:  

75, 100 i 240 mm umożliwiają dopasowanie 

do zróżnicowanych modeli umywalek.

SMART LUXURY
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Podtynkowa ścienna

bateria umywalkowa

38 245 05 76

Puryzm w najczystszej

postaci: element sterujący

i instalacja ukryte w ścianie.

SMART LUXURY
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BOZZ

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

38 286 05 76

Wysoki korpus z wylewką na

poziomie 240 mm gwarantują

pełen komfort użytkowania.

SMART LUXURY
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BOZZ

Podtynkowa bateria

wannowo-natryskowa

38 650 05 76

Wylewka wannowa

38 505 05

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 05-15

Przyłącze kątowe

63 061 05-00

Mniej znaczy więcej:

elementy baterii

natynkowych są

niezwykle płaskie.

Minimalistyczny BOZZ

przyciąga uwagę

popisowo zaplanowaną

linią i geometrycznymi

kształtami.

Przyłącze kątowe

63 060 05-00

Podtynkowa bateria

wannowo-natryskowa

38 650 05 76

Zestaw natryskowy

20 850 05-15

Ramię natrysku

66 514 05-00

Głowica natrysku

64 325 05-00

SMART LUXURY
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BOZZ

Jednouchwytowa bateria natryskowa

38 831 05 76

Zestaw natryskowy

20 840 05-15

W purystycznych, funkcjonalnych łazienkach niezbędne

detale ograniczone zostają do minimum.

Jednouchwytowa bateria wannowo-natryskowa

38 691 05 76

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 05-15

Przemyślany profil i cylindryczny kształt wylewki

nadają strumieniowi wody naturalny kształt.

SMART LUXURY
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BOZZ

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

38 272 39 76

Elegancka czarna powierzchnia

matowa prezentuje się olśniewająco

w połączeniu z białą ceramiką.

Jednouchwytowa bateria

wannowo-natryskowa

38 691 39 76

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 39-15

Minimalistyczny natrysk idealnie

komponuje się z armaturą.

Podtynkowa ścienna

bateria umywalkowa

38 245 39 76

Elegancja i minimalizm

w najczystszym wydaniu.

SMART LUXURY
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Jednouchwytowa bateria

natryskowa

38 831 39 76

Zestaw natryskowy

20 840 39-15

 

Jednouchwytowa bateria

wannowo-natryskowa

38 691 39 76

Zestaw wannowo-natryskowy

20 850 39-15

 

BOZZ o powierzchni

czarny mat wprowadza

absolutnie wyrafinowany

klimat do łazienki.

SMART LUXURY
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Living in Style

   Styl

Strony 92–109  AWANGARDA

Awangarda wyraża to, co nieznane, niezwykłe i postępowe.

Nie musi przestrzegać zasad i nie bazuje na tradycyjnych

rozwiązaniach. Przeciwnie, skupia się na maksymalnej wolności

twórczej i radości z eksperymentowania. Oryginalne formy,

zapożyczone z niekonwencjonalnych źródeł inspiracji, łączą się

z liniami, które nie kierują się ścisłą logiką tworzenia

innowacyjnych projektów.

Seria

BALANCE

Awangarda
Twórcza wolność

SMART LUXURY
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BALANCE

Inspirowana naturalnymi formami - BALANCE

harmonijnie łączy duże, poziome płaszczyzny

z organicznymi zaokrągleniami.

BALANCE
Idealna harmonia

Niezwykła, eksperymentalna, progresywna -

estetyka awangardy nie podlega żadnym regułom

i w pełni wykorzystuje swoją twórczą wolność.



BALANCE

Jednouchwytowa bateria umywalkowa

52 298 05 75

Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu

bateria zauroczy każdego

miłośnika designu.

SMART LUXURY
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Jednouchwytowa bateria umywalkowa

52 298 05 75

Podtynkowa bateria z termostatem

52 729 05 75

 

Marmur i szkło nadają łazience

ekskluzywny styl.

BALANCE dyskretnie i umiejętnie

dopełnia aranżację.

Wolnostojąca bateria

wannowo-natryskowa

52 590 05 75

Smukła, elegancka forma baterii

wolnostojącej niewątpliwie

przykuwa uwagę.

Przełącznik

dwukierunkowy

52 847 05 75

Zawór podtynkowy

52 815 05 75

 

Głowica natrysku

64 340 05-00 

Przyłącze kątowe

63 060 05-00

Zestaw wannowo-

natryskowy 

67 650 05-00SMART LUXURY
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Jednouchwytowa 

bateria umywalkowa

52 023 05 75

Uwagę przykuwa miękko

wyprofilowany uchwyt 

sprawiający wrażenie, jakby 

unosił się w powietrzu.

Podtynkowa ścienna

bateria umywalkowa

52 247 05 75

Doskonałe połączenie

funkcjonalności

i designerskiej formy.

SMART LUXURY
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BALANCE

Jednouchwytowa bateria

umywalkowa

52 023 05 75

Trójotworowa bateria

wannowo-natryskowa

52 447 05 75

BALANCE oferuje szeroką

gamę rozwiązań

do nowoczesnej łazienki.

SMART LUXURY
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BALANCE

Jednouchwytowa bateria

wannowo-natryskowa

52 445 05 75

Zestaw wannowo-natryskowy

67 650 05-00

Bateria wannowo-natryskowa

montowana na ścianie może

pełnić dodatkowo rolę półki

na kosmetyki.

SMART LUXURY
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BALANCE

Nowa odsłona kolorystyczna

to odpowiedź na oczekiwania

wielbicieli modnego designu.

Trójotworowa bateria

wannowo-natryskowa

52 447 87 75

Jednouchwytowa

bateria umywalkowa

52 023 87 75

Piękna, elegancka sylwetka intryguje formą
i kolorystyką. Powierzchnia czary mat dodaje
pikanterii i powoduje, że znana seria BALANCE 
zyskuje nowy, wyrafinowany charakter.

SMART LUXURY
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BALANCE

Podtynkowa bateria

z termostatem

52 729 87 75

Przełącznik dwukierunkowy

52 847 87 75

Zawór podtynkowy

52 815 87 75 

 

Kofiguracja dająca możliwość korzystania z dwóch źródeł

wody idealnie się sprawdzi w otwartej kabinie.

Jednouchwytowa bateria natryskowa

52 710 87 75

Zestaw natryskowy

67 740 87-00

Chromowane elementy są nieodzownym

dodatkiem, podkreślającym delikatność

i proporcję kształtów.

Zestaw wannowo-natryskowy

67 650 87-00

Głowica natrysku

64 340 87-00

Przyłącze kątowe

63 060 39-00 

Ramię natrysku

66 514 87-00
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Water in Perfection

Water in Perfection
Technologia, design i jakość:
Made in Germany

W projektowaniu armatur łazienkowych

i kuchennych KLUDI, funkcjonalność jest

absolutnym priorytetem. Ważne, by wykonywanie

codziennych czynności było przyjemne i łatwe.

Armatura KLUDI zapewnia użytkownikom wiele

korzyści. Od łatwego i bezpiecznego montażu do

niezwykle ergonomicznej obsługi.
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Water in Perfection

Prostota i
innowacyjność
Dla podniesienia
jakości życia

Z pasji do detali: KLUDI nadaje formie

i funkcji idealną harmonię.

Produkty KLUDI to znacznie więcej niż tylko

przedmioty codziennego użytku. Wyznaczają one

jakość życia zarówno swym eleganckim designem,

jak i niezawodnością działania. Historia kreowania

innowacji w KLUDI obejmuje prawie sto lat. Do chwili

obecnej dział Badań i Rozwoju wypracował około 170

innowacyjnych rozwiązań, prawie 100 patentów i ponad 

1000 zarejestrowanych wzorów. Do największych

innowacji KLUDI można zaliczyć perlator s-pointer

umożliwiający regulację kąta wypływu wody, czy

baterię kuchenną umożliwiającą obsługę manualną

oraz bezdotykową. 

Wysoka jakość wykonania
Bezkompromisowe podejście

Powierzchnia:

każda armatura poddana

jest perfekcyjnej obróbce.

Produkty KLUDI odzwierciedlają jakość 

wykonania „Made in Germany”. Na każdym etapie - 

od rozwoju produktu, poprzez autorską konstrukcję 

narzędzi, aż po manualny montaż końcowy - 

zespół kontroli jakości współpracuje ze wszystkimi 

pracownikami KLUDI. Dzięki temu producent może 

zapewnić, że armatura i natryski spełniają najwyższe 

standardy wykonania, funkcjonalności i trwałości.  

Celem nadrzędnym jest maksymalne zadowolenie 

klientów i użytkowników na całym świecie. Regularnie 

prowadzana certyfikacja, kontrole dostaw surowców 

oraz ścisły nadzór nad procesem produkcyjnym 

pomagają utrzymać stale niski wskaźnik reklamacji  

na poziomie znacznie niższym niż jeden procent.
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