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KLUDI aMba
Nežná krása

To je krása! KLUDI AMBA. Jasné,  
pokojné obrysy v spojení s vláčnymi, 
mäkkými plochami. Voda prúdi 
neobyčajne jemne, každý dotyk sa  
stáva zmyslovým zážitkom. Nikdy 
nežiarila žiadna batéria takou silnou 
emocionálnou estetikou. 

umývadlová jednopáková batéria 
530260575 



Jedinečný KLUDI  
integrálny dizajn
KLUDI AMBA sa javí akoby z jedného odliatku, nakoľko ovládacia páka je 
neoddeliteľnou súčasťou jednotnej celistvosti. Decentné červeno-modré 
označenie ukazuje: táto časť telesa batérie predstavuje rukoväť, pomo-
cou ktorej možno regulovať prietok vody a teplotu. Je nápadná len počas 
používania, hneď po tom sa vráti opäť do svojej pôvodnej celistvej podoby.    

Tento inovatívny integrálny KLUDI dizajn robí KLUDI AMBA originálnou.  
Necháva vyniknúť zmyselnú sochársku estetiku, ktorá ešte nikdy predtým 
nebola realizovaná v takej dôslednosti. KLUDI AMBA vnáša nový smer do 
dizajnu armatúr.

KLUDI AMBA
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Intuitívna, prirodzená  
manipulácia
Obsluha KLUDI AMBA sa deje úplne intuitívne, pohyb ruky prebieha  
prirodzeným spôsobom v smere batérie. Tok vody sa otvára posunom 
páky smerom dozadu. Stačí mierny dotyk a voda už tečie. S jednoduchým, 
naučeným rotačným pohybom možno regulovať teplotu. Ako zvyčajne je 
možno nastaviť presne požadovanú teplotu vody.

Presné a jednoduché nastavenie

Množstvo vody a požadovanú teplotu možno nastaviť 
jednoducho a presne. O jemné nastavenie vody sa 
postará osvedčená technológia kartuše, ktorá je 
integrovaná v batériách KLUDI AMBA.

Decentné označenie

Červeno-modré označenie teplej a studenej vody 
zapadá veľmi decentne do dizajnu KLUDI AMBA.

KLUDI AMBA
umývadlová jednopáková batéria DN 15
530260575 

Intuitívne ovládanie

Manipulácia s batériou KLUDI AMBA je celkom 
intuitívna, užívateľ  len predĺži svoj prirodzený pohyb 
ruky a jemne otvorí horný diel telesa batérie smerom 
dozadu. Ľahkým, sotva citeľným pohybom sa spustí 
prúd vody. 
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KLUDI AMBA

umývadlová jednopáková batéria DN 15
532980575  
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Sochársky dizajn v moderných 
kúpeľňových štýloch
Kúpeľňa sa stáva stále viac životným priestorom. KLUDI uvádza tento  
trend na scénu. V modernom štýle kúpelní s voľne stojacou vaňou sa 
perfektne vyníma vaňová a sprchová jednopáková batéria pre stojánkovú 
montáž. Jej sochársky dizajn inscenuje vaňu ako hlavný dizajnový objekt. 

Celkovo si možno vybrať zo šiestich rôznych vaňových riešení: či už  
nástennú alebo podomietkovú inštaláciu, alebo jednopákovú, príp. 
termostatickú batériu – zariaďte si modernú oázu pokoja – Vašu kúpeľňu 
kompletne s KLUDI AMBA.

KLUDI AMBA

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
535900575 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
534470575
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KLUDI AMBA

Súmerné plochy v ručne  
vyrábanej kvalite
Zručnosť skúsených špecialistov na armatúry je nevyhnutná k tomu, aby 
bolo vytvorené niečo tak neobyčajné, ako sú súmerné plochy KLUDI AMBA 
jednopákovej batérie so sprchou – alebo s kombinovanou vaňovo- 
sprchovou funkciou. Inštalácia prebieha v jednej rovine so stenou.  
Výsledok: originálny dizajn nie je narušený bežne viditeľnými rozetami.  
Jednoducho dokonalá KLUDI AMBA.
 
Prepínač sprchy je perfektne integrovaný do kombinovanej batérie. Na prvý 
pohľad ho nie je vidieť. Vysoko lesklé chrómové plochy boli vyhotovené 
náročnými postupmi – redukovaný High-End-Design charakterizujúci  
manufaktúrnu kvalitu.

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
534450575  

sprchová jednopáková batéria DN 15
537100575 
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Trojcestná sprchová inštalácia
KLUDI AMBA

termostatická podomietková batéria, 537290575 

podomietkový ventil, vrchný diel, 538150575 

trojcestný prepínač, 538460575 
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UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 15
530230575 

bez odpadovej súpravy*
530260575 

umývadlová jednopáková 
batéria DN 15
530290575 

bez odpadovej súpravy*
530280575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 15
výška spodnej hrany výtoku 212 mm
532960575  

umývadlová jednopáková  
batéria DN 15
výška spodnej hrany výtoku 272 mm
532980575  

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria
vyloženie výtoku 186 mm
532440575 

montážny set DN 15*
38243 

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria
vyloženie výtoku 226 mm
532450575 

montážny set DN 15*
38243 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 15
532160575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
534450575  

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
534470575  

vaňový výtok DN 20
vyloženie 170 mm
5350505  

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
535900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88088 

vaňová a sprchová termostatická 
batéria DN 15
534010538  

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
536500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
536570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
538300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
537100575  

termostatická sprchová  
batéria DN 15
534000538  

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
536550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

termostatická podomietková 
batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
537290575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
538350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

KLUDI AMBA

podomietkový ventil, vrchný diel
538150575 

podomietkový ventil DN 20*
53811 

trojcestný prepínač
538460575 

montážna časť*
29757 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 2120



Doplnky, rovnako  
pekné ako batérie
Ku KLUDI AMBA patrí osobitý, rozsiahly rad doplnkov, ktoré  sú perfektne zladené  
s dizajnom armatúr. Zariaďte si Vašu kúpeľňu originálnou sériou KLUDI AMBA.  
Háčiky, rukoväte a držiaky sú kvalitne pochrómované, nádoby sú vyrobené z jemného 
porcelánu.

ACCESSOIRES

mydelnička
miska z porcelánu
5398505 

dávkovač tekutého mydla
nádoba z porcelánu
5397605 

držiak pohára
pohár z porcelánu
5397505 

držiak toaletného papiera
5397105 

držiak na rezervný toaletný papier
5397205 

toaletná súprava
nádoba z porcelánu
5397405 

držiak uteráka
5397705 

vaňové madlo 350 mm
5398105 

háčik
5398405 

KLUDI AMBA

podomietková umývadlová dvojotvorová 
nástenná jednopáková batéria
532450575

mydelnička
5398505 

dávkovač tekutého mydla
5397605

držiak pohára
5397505 

držiak uteráka
5397705 

držiak osušky
L = 850 mm
5397905 

L = 650 mm*
5398005 

*Bez zobrazenia chróm 2322



 

KLUDI  
baLaNCE 

KLUDI BALANCE vyžaruje neobyčajný 
pokoj. Jasné línie kombinované s jemný-
mi krivkami prinášajú nadčasový dizajn, 
ktorý perfektne harmonizuje s náročnými 
kúpeľňovými štýlmi. Páka sa zdá  
akoby sa vznášala nad telesom batérie.  
S touto originálnou pákou možno presne 
regulovať prietok vody. 

Perfektná harmónia

umývadlová jednopáková batéria DN 10
522980575 



Integrovaný prepínač na sprchový prúd. Možno ho bez problémov uchopiť aj 
mokrými rukami.

Vysoko lesklý povrch telesa batérie sa vyrába pomocou zložitého procesu. 
Vnútri telesa je integrovaný prepínač na sprchový prúd. Možno ho bez  
problémov uchopiť aj mokrými rukami. Teleso batérie zakrýva bežne 
viditeľné rozety – špičkový dizajn s vizuálnou rafinovanosťou.

Špičkový dizajn
s vizuálnou rafinovanosťou

KLUDI BALANCE 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
524450575 
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Pekný dizajn  
a moderná  
technológia
premenia Vašu 
kúpeľňu na oázu 
pokoja. S KLUDI 
armatúrami
jednoducho
zabudnete na
stres.

Jednopáková umývadlová batéria zo série KLUDI BALANCE bola vyzna-
menaná prestížnym ocenením iF produkt design award 2012 za harmonickú 
rovnováhu prirodzenosti a funkčnosti. Súťažnú porotu presvedčila svojím 
nadčasovým dizajnom. 

Senzorová umývadlová batéria KLUDI BALANCE získala ocenenie „Plus X 
Award“ za vysokú kvalitu, dizajn a užívateľský komfort. Jednoducho podržíte 
ruku v oblasti senzora a voda začne tiecť sama – hygienické a čisté, kedže 
sa batérie nemusíte ani dotknúť. Akonáhle odtiahnete ruky preč, voda sa 
sama zastaví. Tým ušetríte množstvo vody i energie.

Vynikajúca v dizajne  
a funkčnosti

KLUDI BALANCE 

umývadlová jednopáková batéria DN 10
520230575 
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KLUDI BALANCE
je komfort skúseností
Vaňová a sprchová jednopáková batéria pre stojánkovú montáž je určená 
pre voľne stojace vane. Jej krásny tvar a moderná technológia sú pastvou 
pre oči v lifestylových kúpeľňových štýloch. Osobitnou črtou trojotvorovej 
armatúry namontovanej na okraj vane je vyťahovacia ručná sprcha. 

S KLUDI s-pointer vyteká voda do vane takmer bez hluku. Jednoduchým 
dotykom pomocou prsta možno nastaviť uhol prúdu vody podľa potreby. 
Voda steká elegantne po okraji vane namiesto hlučného napúšťania vane. 
Môžete si tak vychutnať relaxačný kúpeľ vo vani aj neskoro v noci.

KLUDI BALANCE 
vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
525900575 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15

524470575 
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UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
520230575 

bez odpadovej súpravy*
520260575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 212 mm
522960575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 272 mm
522980575 

elektronická umývadlová  
batéria DN 10
so senzorom
s čapom na nastavenie teploty
s batériou
5210005 

s elektrickým adaptérom*
5220005 

elektronická umývadlová  
batéria DN 10
so senzorom
s čapom na nastavenie teploty
s batériou
pre beztlakový prietokový ohrievač
5210205 

s elektrickým adaptérom*
5220205 

elektronický stojančekový  
ventil DN 10
so senzorom
bez ovládania
s batériou
5210505 

s elektrickým adaptérom*
5220505 

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria
vyloženie 180 mm
522440575 

montážny set DN 15*
38243 

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná  
jednopáková batéria
vyloženie 220 mm
522450575 

montážny set DN 15*
38243 

PUSH-OPEN uzavierací ventil  
s tlačným ovládaním
uzavierací ventil G1 1/4
1042405-00 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
522160575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
524450575 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
524470575 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
525900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88088 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
526500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
526570575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
528300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

VAňA

vaňový výtok DN 20
5250505 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
527100575 

termostatická sprchová  
batéria DN 15
352500575 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
526550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
528350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

pripojovacie kolienko  
pre sprchu DN 15
poistka proti spätnému nasatiu vody
5206105-00 

nástenný držiak sprchy
5205005-00 

KLUDI BALANCE 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 3332



 

KLUDI  
baLaNCE 
WhITE
Taká čistá. Taká svieža. 
Taká ľahká.

KLUDI BALANCE BIELA pohne vašimi 
emóciami. Čistá biela zintenzívňuje zmysel 
slov čistota a sviežosť. Diskrétne 
chrómové akcenty umožňujú zažiariť 
bielym povrchom. Subtílna čistota farieb 
zdôrazňuje vzdušnosť línií.

umývadlová jednopáková batéria DN 10
520269175 



KLUDI BALANCE WHITE

umývadlová jednopáková batéria DN 10
522989175 

Žiarivá biela
v prémiovej kvalite
KLUDI BALANCE BIELA zvýrazňuje línie ďalším dizajnovým prvkom:
povrchom. KLUDI kladie osobitný dôraz na jeho spracovanie. Vysoko
kvalitné spracovanie prepožičiava svetlým povrchom lesk
a trvanlivosť.

Novinka
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KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI BALANCE BIELA umožňuje navrhovať výnimočné kúpeľne. Biele
batérie tvoria harmonický celok spolu s bielou keramikou. Diskrétne  
chrómované prvky vnášajú decentné akcenty. Tmavé drevo poskytuje výrazný
kontrast s bielymi batériami. KLUDI BALANCE BIELA vyzerá úžasne ľahko  
v kombinácii s prírodnými materiálmi ako je travertín alebo drevo. Keď skom-
binujete puristické batérie s voskovanou oceľou, výsledkom je extravagantný 
kúpeľňový dizajn pre loftové byty a štýlové hotely.

Harmónia a extravagancia
v kúpeľňovom dizajne

umývadlová jednopáková batéria DN 10
520239175 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
524479175 
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KLUDI BALANCE WHITE

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
525909175 

Nový štýl batérií
pre súčasný životný štýl
Kúpeľne a spálne už nie sú v súčasnej architektúre pevne definované. Voľne 
stojace vane sa stali príťažlivým prvkom v otvorenom obývacom priestore. 
Rad KLUDI BALANCE BIELA je priam stvorený pre tento životný štýl.
V príjemnom bielom vyhotovení jednopáková vaňová a sprchová batéria  
zapustená v podlahe ani nepripomína batériu. V prvom rade vyzerá ako 
štýlový dizajnový prvok, vybavený modernou technológiou, s cieľom 
uspokojiť náročné požiadavky.
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KLUDI BALANCE WHITE
sprchová jednopáková batéria DN 15
527109175
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UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
520239175 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
bez odpadovej súpravy
520269175 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 272 mm
522989175 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 212 mm
522969175 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
522169175 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
524459175 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
524479175 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
525909175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88088 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
526509175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
528309175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
527109175 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
526559175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
528359175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
524459175 

KLUDI BALANCE WHITE

 biely/chróm *Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo44 45



KLUDI  
O-CEaN
Sviežosť prírody 

Voda je priezračne čistá a svojím  
bohatým prúdom vyteká priamo do 
dlaní. Nádherne osviežujúci zážitok  
akoby ste boli priamo v prírode.  
Kludi myslelo aj na ochranu životného 
prostredia: prednastavené 50%-né  
obmedzenie prietoku vody vedie trvale 
k značným úsporám vody. Pomocou 
joysticku možno úplne jednoducho 
a zároveň presne nastaviť teplotu a 
množstvo vody.

umývadlová jednopáková batéria DN 10
383450510 



KLUDI O-CEAN

Pochrómovaný, 
odnímateľný kryt
Nevyzerá to tak, ale vaňová a sprchová jednopáková 
batéria sa montuje na stenu. Pochrómovaný vrchný diel 
profesionálne zakryje bežne viditeľné rozety. Tento kryt 
možno ľahko odmontovať a vyčistiť. Rovné plochy môžu 
podľa potreby poslúžiť ako praktická odkladacia plocha. 

UMýVADLO

umývadlová jednopáková 
batéria DN 10
s joystickom
383450510 

umývadlová jednopáková 
batéria DN 10
s prúdovým výtokom
383400575 

umývadlová jednopáková 
batéria DN 10
383500575 

bez odpadovej súpravy*
383510575 

umývadlová jednopáková 
batéria DN 10
telo batérie vyrobené z jedného kusa
vysoký výtok otočný o 360°
420250573 

stojančekový ventil DN 15
381160530 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
384300575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
387700575 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
387500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
387570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
389700575 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
387550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
388350545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
387700575 

Novinka

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 4948





KLUDI bOZZ
Čistá formálnosť

KLUDI BOZZ oslavuje pôvodný tvar 
valca. Celková séria armatúr je vyrobená    
z cylindrických telies, ktoré majú per-
fektné proporcie. Zredukované na čistú 
formálnosť!

podomietková umývadlová dvojotvorová 
nástenná jednopáková batéria
382450576 



KLUDI BOZZ
UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
382910576 

pre beztlakové ohrievače*
382970576 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
382960576 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
otočný výtok o 360°
382940576 

umývadlová trojotvorová  
batéria DN 10
vyťahovací výtok
383910576 

stojančekový ventil DN 15
381160530 

Novinka Novinka

stojančekový ventil DN 15
ovládanie na konci výtoku
380160530 

nástenný výtokový ventil  
s ovládaním na konci výtoku DN 15
vyloženie 185 mm
380180530 

vyloženie 110 mm*
380170530 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
385330576 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
386910576 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386500576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
386570576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

vaňový výtok DN 20
nástenná montáž
3850505 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
388310576 

termostatická sprchová  
batéria DN 15
352030538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386550576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

Mnohotvárnosť cylindra
U KLUDI BOZZ možno pozorovať, ako dobre k sebe pasujú cylindrické tvary. 
Táto kombinácia pôsobí na batérii veľmi harmonicky. Či už ako stojančekový 
ventil s decentným ovládaním, alebo jednopáková batéria pre moderné umý-
vadlá alebo tiež trojotvorová batéria s vyťahovacím výtokom - KLUDI BOZZ 
ponúka viaceré riešenia pre verejný sektor, gastronómiu a privátne kúpeľne. 

podomietková umývadlová dvojotvorová 
nástenná jednopáková batéria
vyloženie 180 mm
382440576 

vyloženie 230 mm*
382450576 

montážny set DN 15*
38243 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm

stojančekový ventil DN 15
380160530

5554



KLUDI ZENTa
Neobyčajná 
mnohostrannosť

Základné architektonické tvary valca  
a hranola predurčujú dizajn série  
KLUDI ZENTA. Táto séria zahŕňa rôzno-
rodý sortiment. KLUDI ZENTA ponúka 
vhodné riešenie pre každé použitie, či už 
sa jedná o umývadlo, vaňu alebo sprchu. 
Táto dizajnová línia batérií nachádza 
svoje miesto dokonca i v kuchyni. 

umývadlová jednopáková batéria XL DN 15
382600575 



KLUDI ZENTAKLUDI ZENTA

Bočné ovládanie prináša  
dostatok manipulačného  
priestoru
Jednopáková umývadlová batéria KLUDI ZENTA s bočným ovládaním 
rozširuje manipulačný priestor na umývadle. Prietok vody a teplotu možno 
regulovať s obvyklou presnosťou. Teleso batérie vyrobené z jedného kusu je 
veľmi stabilné a spolu s bočným ovládacím mechanizmom tvorí homogénnu 
jednotku. Vďaka tejto konštrukcii sú jednopákové batérie obzvlášť hodnotné.

Bočná poloha páky je pri vysokom výtoku výhodou. Vysoký výtok obzvlášť 
vyniká na veľkých umývadlách. Zároveň poskytuje dostatok priestoru na 
potrebnú manipuláciu. V prípade potreby ho možno otočiť doprava alebo 
doľava. Tým sa zabezpečí dostatok flexibility.

Puristicky pôsobiaci výtok v kubistickom tvare písmena L s bočným ovlá-
daním zodpovedá dizajnu série KLUDI ZENTA.

umývadlová jednopáková batéria DN 10
420250575

Novinka

5958



KLUDI ZENTA

Hygienická vďaka  
senzorovému ovládaniu
Elektronické batérie KLUDI ZENTA možno ovládať bez dotyku. To zaisťuje 
najlepšie možnú hygienu vo verejných priestoroch, kancelárskych objektoch 
a v reštauráciách. Vzhľadom k intenzívnemu využívaniu týchto sanitárnych 
priestorov, je efektívne využívanie zdrojov dôležitým argumentom, prečo sa 
rozhodnúť pre senzorové batérie KLUDI ZENTA.

Vďaka optickému rozpoznaniu objektu sa spustí prietok vody, ako náhle 
infračervená technológia detekuje jeho pohyb. Musia však zareagovať  
všetky tri vstavané senzory. Takto je účinne zabránené náhodnému  
spusteniu, napríklad kvapkami vody, ktoré sa môžu dostať pred senzorové 
pole. Inteligentná technológia tak prispieva k úspore energie a zároveň  
napomáha zmysluplnému využívaniu vody.

Vďaka elektronickým batériám KLUDI ZENTA môžu byť silne frekventované 
umyvárne a privátne kúpeľne funkčne a esteticky vybavené. Na výber sú 
tri varianty: s rukoväťou na ovládanie teploty, s nastaviteľným zmiešavacím 
hriadeľom alebo stojančekový ventil, podľa potreby vybavený sieťovým  
adaptérom alebo batériovým článkom.

Senzorové ovládanie funguje bezdotykovo. Prietok 
vody sa spustí, hneď ako inteligentná infračervená 
technológia zachytí pohyb.

Prostredníctvom zmiešavacej kartuše možno 
nastaviť požadovanú teplotu vody.

elektronická umývadlová batéria DN 15
3810005 Novinka

6160



Pôžitok zo sprchovania
s požadovanou teplotou a troma
prúdovými typmi
Termostatická batéria namieša behom niekoľkých sekúnd požadovanú
teplotu vody a udržiava ju konštantnú. Funkcia Hot Stop so zabudovaným
ohraničením teplej vody chráni pred obarením. Ručná sprcha disponuje
troma prúdovými typmi – pre individuálny pôžitok zo sprchovania.

Objemný prúd 

Objemný prúd je široký a mäkký zároveň.

Mäkký prúd

Mäkký prúd sa vďaka svojmu kruhovému usporiada-
niu postará o jemný, nežný sprchový prúd.

Masážny prúd

Zosilnený masážny prúd centruje lúč vody do 
stredu sprchovej hlavice a pôsobí ako revitalizujúci 
masážny prúd.

KLUDI ZENTA
termostatická sprchová batéria DN 15
351000538 

sprchový set 3S
6084005-00 

6362



KLUDI ZENTA

umývadlová jednopáková batéria 
XL DN 15
382600575 

bez odpadovej súpravy*
382620575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
382500575 

bez odpadovej súpravy*
382510575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
382560575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
telo batérie vyrobené z jedného kusa
vysoký výtok otočný o 360°
420250575 

bez odpadovej súpravy*
420260575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
otočný výtok o 360°
382940575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
s vysokým, otočným výtokom
otočný výtok o 360°
382550575 

elektronická umývadlová  
batéria DN 15
so senzorom
s čapom na nastavenie teploty
s batériou
3810005 

s adaptérom*
3820005 

elektronická umývadlová  
batéria DN 15
so senzorom
s čapom na nastavenie teploty
s batériou
3810205 

s adaptérom*
3820205 

elektronický stojančekový  
ventil DN 15
so senzorom
bez ovládania
s batériou
3810505 
 
s adaptérom*
3820505 

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria
vyloženie 180 mm
382440575 

montážny set DN 15*
38243 

podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná jednopáková 
batéria
vyloženie 230 mm
382450575 

montážny set DN 15*
38243

stojančekový ventil DN 15
381160530 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
385300575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
386700575 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre trojotvorovú montáž na okraj vane
vyloženie 140 mm
384460575 

pre montáž na stienku pri vani*
vyloženie 220 mm
384470575 

2S vaňová súprava
6075005-00 

1S vaňová súprava*
6065005-00 

vaňový vtok DN 20 s preraďovačom
nástenná montáž
1350105  

vaňový výtok DN 20
nástenná montáž
1350005  

termostatická vaňová a sprchová 
batéria DN 15
351010538  

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
386570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
388700575 

termostatická sprchová batéria 
DN 15
351000538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
388350545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

3S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď, mäkký prúd, masážny
prúd
6080005-00 

2S ručná sprcha s rýchlym*
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď, mäkký prúd
6070005-00 

1S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď
6060005-00 

Novinka

NovinkaNovinka

Novinka

VAňA

UMýVADLO

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 6564



sprchový set 1S
L = 600 mm
6063005-00 

L = 900 mm*
6064005-00 

sprchová tyč s nastaviteľným 
držiakom a LOGOFLEX hadicou
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

KLUDI ZENTA

SPRCHA

KLUDI Dual-Shower-System DN 15
hlavová sprcha 172 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S
a kovová sprchová hadica 1500 mm
6167705-00 

ZENTA SHOWER DUO:
termostatická batéria
2S sprchová súprava
so sprchovým dažďom a jemným 
prúdom
L = 600 mm
6057605-00  

L = 900 mm*
6057705-00  

3S sprchová súprava
L = 600 mm
6083005-00 

L = 900 mm*
6084005-00 

sprchový set 2S
L = 600 mm
6073005-00 

L = 900 mm*
6074005-00 

KLUDI Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou  
sprchou 200 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S a 
Suparaflex hadica 1600 mm
6609005-00 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
386700575 

 Potrebné príslušenstvo chróm66 67



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Elegantná čierna 
a čistá biela –
zaujímavá hra 
kontrastov 
začína s výraznou
sériou
KLUDI ZENTA 
BLACK & WHITE.

umývadlová jednopáková batéria DN 10
382509175 

6968 69



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria XL DN 15
382609175  
382608675  

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
382509175  
382508675  

bez odpadovej súpravy*
382519175  
382518675  

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
385309175  
385308675  

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
386709175  
386708675  

termostatická vaňová a sprchová 
batéria DN 15
351019138  
351018638  

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386509175  
386508675  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
388709175  
388708675  

termostatická sprchová  
batéria DN 15
351009138  
351008638  

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
386559175 
386558675  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

1S vaňová súprava
6065091-00 
6065086-00  

sprchový set 3S
L = 900 mm
6084091-00 
6084086-00  

 čierny/chróm biely/chróm

sprchový set 3S
6084086-00

 Potrebné príslušenstvo *Bez zobrazenia 7170



sprchová jednopáková batéria DN 15
507140575 

KLUDI Q-bEO
Markantný kubizmus

KLUDI Q-BEO sa sebavedome a inten-
zívne priznáva ku kubizmu. Mäkké hrany 
a presadená páka prepožičiavajú tejto 
sérii osobitý vzhľad.



umývadlová jednopáková batéria DN 10
500230575 

Pôsobivý dizajn
Veľký, hranatý, masívny – kto hľadá niečo neobyčajné, nájde to pri  
KLUDI Q-BEO. Na umývadlách, vaniach a v sprchách sú kubicky  
tvarované armatúry zaujímavým dizajnovým prvkom. Na prvý pohľad  
Vám padnú do oka. Séria KLUDI  Q-BEO sa hodí do rôznych  
kúpeľňových štýlov. 

Jednopáková umývadlová batéria KLUDI Q-BEO s bočným ovládaním 
rozširuje manipulačný priestor na veľkých umývadlách. Umožňuje  
presnú reguláciu prietoku vody a teploty. Bočná poloha páky je pri  
vysokom a otočnom výtoku veľkou výhodou. Stabilné, jednodielne  
teleso batérie je obzvlášť kvalitné a spolu s ovládacím mechanizmom  
vytvára homogénnu jednotu. Puristický výtok v tvare písmena L je  
vyhotovený v kubistickom štýle.

Vkusný dizajn možno vidieť aj na batérii montovanej na stenu,  
ktorá prekryje obvykle viditeľné rozety.

KLUDI Q-BEO

7574



UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
s odpadovou súpravou
500230575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre malé umývadlo
501290575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
telo batérie vyrobené z jedného kusa
vysoký výtok otočný o 360°
420250542 

bez odpadovej súpravy*
420260542 

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
501430542 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
502160575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
504430575 

vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
504240542 

sprchová súprava DN 15
stojančeková montáž
5005105 

vaňový výtok DN 20
vyloženie 220 mm
5050405 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
507140575 

termostatická sprchová  
batéria DN 15
504000542 

SPRCHA

nástenná tyč
L = 900 mm:
s nastaviteľným bežcom a hadicou 
Sirenaflex 1600 mm
5012005-00 

1S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď
5010005-00 

pripojovacie kolienko pre  
sprchu DN 15
6554005-00 

nástenný držiak sprchy
6555105-00 

vaňová a sprchová batéria DN 15
504240542 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
bez odpadovej súpravy
500260575 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
506500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
508300542 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
506550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
508350542 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

Novinka

KLUDI Q-BEO

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 7776



KLUDI  
bINGO sTaR
Viac voľnosti

Vysoký, zaoblený výtok a bočné ovlá-
danie charakterizuje tieto impozantné 
batérie. KLUDI BINGO STAR poskytuje 
neobyčajne veľa voľného priestoru medzi 
batériou a umývadlom, ktorý možno  
individuálne využiť podľa potreby. 

umývadlová jednopáková batéria DN 10
420230578



KLUDI BINGO STAR

Vysoký 360°-ový  
otočný výtok
Okrem dostatočného pracovného priestoru ponúka KLUDI BINGO STAR 
možnosť vybrať si medzi dvoma variantmi: umývadlovou jednopákovou  
batériou s 360°-ovým otočným výtokom alebo s obmedzením pohybu 30°/30°.

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
otočný výtok (360°)
420230578 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
s obmedzením pohybu 30°/30°
420300578 

 chróm 8180



držiak uteráka
4897705

držiak pohára
4897505 

KLUDI a-XEs
Doplnky s KLUDI dizajnom 

Moderné a elegantné, ľahké a útle – to je 
KLUDI A-XES. Doplnky KLUDI A-XES sa 
ideálne hodia ku všetkým KLUDI baté-
riám. Jasná reč tvarov valca a hranola 
vynikne v každom kúpeľňovom štýle.



Doplnky možno variabilne namontovať sprava alebo zľava.

DOPLNKY

dávkovač tekutého mydla
saténové sklo
4897605 

držiak pohára
saténové sklo
4897505 

mydelnička
saténové sklo
4898505 

držiak uteráka
4897705 

držiak osušky 650 mm
4898005 

držiak osušky s odkladacou 
plochou 600 mm
4898905 

dvojramenný držiak  
uteráka 550 mm
4898805 

vaňové madlo 350 mm
4898105 

košík na špongiu
4898605 

košík na špongiu
rohová montáž
4898705 

držiak toaletného papiera
4897105 

držiak na rezervný toaletný papier
4897205 

toaletná súprava
4897405 

háčik
4898405 

držiak toaletného papiera
4897105 

držiak na rezervný toaletný papier
4897205 

toaletná súprava
4897405 

KLUDI A-XES

Flexibilne 
kombinovateľné
Všetky doplnky KLUDI A-XES sa dajú otočiť o 180°  
a podľa potreby namontovať buď na pravú stranu alebo na 
ľavú stranu. Vďaka držiakom z chrómu možno v tichosti 
vybrať predmety zo saténové skla a nerušiť tým susedov. 
Pochrómované krytky zakrývajú inak viditeľné nástenné 
upevnenia.

 chróm 8584



KLUDI  
NEW WaVEs
Puristická čistota

KLUDI NEW WAVES sa koncentruje  
na to podstatné: geometrický tvar.  
Dva valce, v dynamických polohách  
rôznych uhlov, zosobňujú puristický  
dizajn tejto série.

umývadlová batéria DN 10
571140530 



KLUDI NEW WAVES

Hlavný princíp – zníženie
KLUDI NEW WAVES ukazuje purizmus s dynamickým akcentom.  
Rukoväte majú špecifický tvar a sú rovnako tvarované pri všetkých  
batériách. Sprchy pokračujú taktiež v tvaroch čistých línií.  
KLUDI NEW WAVES je výstižnou značkou pre dobrý dizajn.

stĺpová sprcha DN 15
577600530 

vaňová a sprchová  
batéria DN 15
575400530 
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UMýVADLO

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
571430530 

umývadlová batéria DN 10
571140530 

pre malé umývadlo*
571180530 

umývadlová batéria DN 10
571240530 

umývadlová nástenná batéria DN 10 
pre umývadlo so zadnou stenou
571440530 

umývadlová nástenná  
batéria DN 15
pre podomietkovú montáž
vyloženie 130 mm
571450530 

vyloženie 210 mm*
571460530 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
570230575 

bez odpadovej súpravy*
570290575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10 pre malé umývadlo
571290575 

stojančekový ventil DN 15
571160530 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
570240575 

umývadlová jednopáková nástenná 
batéria DN 10
pre vyvýšenú zadnú stenu umývadla
570250575 

 BIDET

bidetová batéria DN 10
573130530 

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
572160575 

VAňA

vaňová a sprchová batéria DN 15
575400530 

vaňová a sprchová batéria DN 15 
pre štvorotvorovú montáž na okraj 
vane
vyloženie 140 mm
574240530 

pre montáž na stienku pri vani*
vyloženie 220 mm
574250530 

vaňová a sprchová batéria  
k samostatne stojacej vani  
so sklenenou poličkou
575900530 

s chladiacou nádobou na sekt*
575910530 

sprchová súprava
stojančeková montáž
5705105 

VAňA

variabilný vaňový vtok DN 20
vyloženie 143-183 mm
5750405 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
576500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
578300530 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

sprchová batéria DN 15
577100530 

SPRCHA

sprchová termostatická  
batéria DN 15
574200530 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
576550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

termostatická podomietková 
batéria
577190530 

podomietkové teleso DN 20*
35093 

montážny set DN 15*
35158  

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
578350530 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

stĺpová sprcha DN 15
1515 mm
577600530 

sprchová súprava
L = 900 mm
5714005-00 

KLUDI NEW WAVES

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 9190



KLUDI  
aMPhORa
Stredomorská atmosféra

Znovu prežite závan starovekej amfory. 
KLUDI AMPHORA prebúdza južanský 
životný štýl. Okrúhle, plynulé tvary 
potešia každý deň Vaše zmysly.

vaňová a sprchová batéria DN 15
544240575



KLUDI AMPHORA

Moderný štýl  
vidieckeho domu
KLUDI AMPHORA vytvára priateľskú atmosféru. Jej hravý dizajn sa  
perfektne hodí k modernému štýlu vidieckeho domu, ku ktorému 
neodmysliteľne patria teplé farby a prírodné materiály. Rukoväť  
v tvare štvorlístka a páka so svojimi zmyselnými krivkami sú obzvlášť  
príjemné na dotyk.

termostatická podomietková batéria
547190520 

umývadlová jednopáková batéria DN 10
540230575
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KLUDI AMPHORA

UMýVADLO

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
541430575 

umývadlová nástenná  
batéria DN 15
pre podomietkovú montáž
vyloženie 140-180 mm
541450575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
540230575 

bez odpadovej súpravy*
540260575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre malé umývadlo
541290575 

stojančekový ventil DN 10
541160520 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
542160575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
544430575 

vaňová a sprchová batéria DN 15
pre štvorotvorovú montáž na okraj 
vane
vyloženie 150 mm
544240575 

pre montáž na stienku pri vani*
vyloženie 230 mm
544250575 

vaňová a sprchová batéria DN 15
pre oddelené napúšťanie vane  
s preraďovačom 
545260575 

sprchová súprava
stojančeková montáž
5405105 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
546500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
548300520 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
547140575 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
546550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

termostatická podomietková 
batéria
547190520 

podomietkové teleso DN 20*
35093 

montážny set DN 15*
35158 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
548350520 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

stĺpová sprcha DN 15
podomietková nástenná montáž
L = 1608 mm
547690575 

sprchová súprava
L = 900 mm
5434005-00 

ručná sprcha DN 15
5430005-00 

nástenný držiak sprchy
5455105-00 

pripojovacie kolienko pre sprchu*
5454105-00 

ovládač splachovania WC
(predaj/dodávky k zamurovanej  
nádrži od TECE)
549900575 

stĺpová sprcha DN 15
547690575 

WC

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm96 97



KLUDI aDLON
Fascinujúci luxus 

Vyberané detaily a zlaté zliatiny  
pre zušľachtenie povrchu robia  
z KLUDI ADLON veľkú vzácnosť.  
Bohato zdobené a majstrovsky  
vyhotovené kúsky dodávajú tejto  
nádhernej sérii šarm z prelomu  
storočia. Nostalgická atmosféra  
je kombinovaná s modernou  
technológiou armatúr. 

trojotvorová umývadlová batéria DN 15
510464520 



KLUDI ADLON

Remeselná zručnosť
Klasické krížové rukoväte, intarzie z porcelánu a výtoky s drahým 6-hranným 
fazetovým zábrusom odzrkadľujú zručnosť remeselníkov par excellence. 
KLUDI ADLON znamená prestíž. Noblesa pre najnáročnejších, ktorá nájde 
svoje uplatnenie v secesných vilkách, ako aj v moderných novostavbách. 

umývadlová batéria DN 8
510104520 vaňová a sprchová batéria DN 15

514414520 

101100



 mosadz

KLUDI ADLON

UMýVADLO

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
vyťahovací výtok
510430520 
510434520 

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
510460520 
510464520 

umývadlová batéria DN 8
vyťahovací výtok
510100520 
510104520 

umývadlová batéria DN 8
510120520 
510124520 

stojančekový ventil DN 15
označenie: COLD
510140520 
510144520 

 BIDET

bidetová batéria DN 8
512110520 
512114520 

rohový ventil DN 15
518430520 
518434520 

VAňA

vaňová a sprchová batéria DN 15
514410520 
514414520  

vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
515240520 
515244520 

vaňová a sprchová batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
515250520 
515254520 

sprchová súprava DN 15
stojančeková montáž
2705105 
2705145 

vaňová súprava DN 15
2710505 
2710545 

vaňový vtok pre nástennú  
montáž DN 20
vyloženie 170 mm
5140705 

SPRCHA

sprchová batéria DN 15
516100520 
516104520 

termostatická podomietková 
batéria
517190520 
517194520 

montážny set DN 15*
35158 

termostatická podomietková 
batéria
s uzavieracím ventilom
517200520 
517204520 

montážny set DN 15*
35156 

SPRCHA

podomietkový ventil, označenie 
COLD
518150520 
518154520 

podomietkové teleso DN 12*
spájkované pripojenie 15 mm
29909

montážny set DN 15*
spájkované pripojenie 18 mm
29927

podomietkové teleso DN 20*
spájkované pripojenie 22 mm
29911

podomietkový ventil,  
označenie HOT
518160520 
518164520 

podomietkové teleso DN 12*
spájkované pripojenie 15 mm
29909

montážny set DN 15*
spájkované pripojenie 18 mm
29927

podomietkové teleso DN 20*
spájkované pripojenie 22 mm
29911

podomietkový ventil, neutrál
518030520 
518034520 

podomietkové teleso DN 12*
spájkované pripojenie 15 mm
29909

montážny set DN 15*
spájkované pripojenie 18 mm
29927

podomietkové teleso DN 20*
spájkované pripojenie 22 mm
29911

dvojcestné prestavenie DN 15
518454520 
518450520 

montážny set DN 15*
2975100

sprchová súprava
L = 600 mm
2710305 
2710345  

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 103102



KLUDI MX 
Inteligentné funkcie 

Umývadlová batéria je highlightom tejto 
série armatúr: disponuje zabudovaným 
výškovým nastavením, ktoré umožňuje 
rozšíriť pracovný priestor až o 10 cm. 
Funkcia vytiahnutia nie je v základnej 
polohe viditeľná. Vychutnajte si flexibilu 
tejto jednopákovej batérie. 

umývadlová jednopáková batéria XXL DN 10
331840562 



KLUDI MX 

Prídavná funkcia  
a bezpečnosť
Termostatická sprchová batéria KLUDI MX je pohodlná a bezpečná.  
Poskytuje možnosť rýchleho nastavenia požadovanej teploty, ktorá  
ostane rovnaká počas celej doby sprchovania. Bezpečnostná funkcia  
KLUDI SafeTouch spoľahlivo zabráni prehriatiu povrchu termostatu.  
Vďaka poistke proti obareniu KLUDI HotStop sa ohrievanie teplej  
vody zastaví pri 38° Celzia, čím možno predísť nežiadúcemu obareniu.

Základná pozícia

Umývadlová jednopáková batéria s pákou pre 
jednoduché čistenie má v sebe zabudované výškové 
prestavenie, ktoré nie je v základnej pozícii vidieť.

Výškové nastavenie

Vďaka možnosti zvýšenia tejto batérie o 10 cm zís-
kate dostatok voľného priestoru medzi umývadlom 
a batériou. Vysoké nádoby je možné bez problémov 
naplniť vodou.

Klesanie

Klesanie tejto batérie je vyriešené blokovacím 
uzáverom a jednoducho batériu tlačíte smerom  
dolu. S tlmičom nárazov to ide v skutku ľahko  
a kontrolovane. 

termostatická sprchová batéria DN 15
354300538  

107106



108

KLUDI MX 

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria XXL DN 10
s vyťahovacím telesom
331840562 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
331250562 

bez odpadovej súpravy*
331260562 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre beztlakový prietokový ohrievač
331350562 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre malé umývadlo
331280562 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
332150562 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
334450562 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre trojotvorovú montáž na okraj vane
vyloženie 160 mm
334460562 

pre montáž na stienku pri vani*
vyloženie 220 mm
334470562 

vaňový vtok DN 20 s preraďovačom
nástenná montáž
1350105 

vaňový výtok DN 20*
nástenná montáž
1350005 

termostatická vaňová a sprchová 
batéria DN 15
354310538 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
336500562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
336570562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
337100562 

termostatická sprchová  
batéria DN 15
354300538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
336550562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 109108



KLUDI  
ObJEKTa
Vyzerá všade dobre

Úspešná séria nadväzuje na trend  
mäkkých tvarov a stále si udržuje  
architektonicky jasnú základnú štruktúru. 
Batérie a sprchy KLUDI OBJEKTA  
s dlhou dobou životnosti sa harmonicky 
hodia do rôznych kúpeľňových štýlov. 

umývadlová jednopáková batéria DN 10
322330575 



KLUDI OBJEKTA

umývadlová jednopáková batéria DN 10
320230575

Perfektná harmónia  
na veľkých umývadlách

Stále viac a viac kúpeľní je dnes vybavených veľkými umývadlami. K tomu 
sú ideálnym doplnkom jednopákové umývadlové batérie KLUDI OBJEKTA  
s bočným ovládaním. Vznešene pôsobiaci vysoký výtok znamená dostatok 
voľného priestoru medzi batériou a umývadlom. Možnosť otáčania výtoku  
do strany zvyšuje flexibilitu.

Prietok vody a teplotu možno precízne riadiť pomocou bočnej ovládacej 
páky. Tá je navrhnutá v dizajne série KLUDI OBJEKTA a dokonale ladí  
s jednodielnym telesom batére, ktoré sa osvedčilo ako veľmi stabilné  
a vysoko kvalitné. Zaoblený rúrkový výtok je prispôsobený modernému  
dizajnu série KLUDI OBJEKTA.
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KLUDI OBJEKTA

Štýlová, ergonomická,  
komfortná
KLUDI OBJEKTA predstavuje zmodernizovaný dizajn - s rovným  
telesom batérie a jemnými klenutiami na vrchných stranách výtoku a páky. 
Príjemne nenútená reč tvarov upútava vlastnými akcentmi. V každodennom 
používaní sa KLUDI OBJEKTA osvedčila ako komfortná a bezpečná.  
Ovládacie prvky sú ergonomicky navrhnuté, čo umožňuje jednoduché  
a rýchle čistenie vypuklých plôch. 

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
326530575 

bidetová jednopáková batéria DN 15
324160575 
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UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria XL DN 15
322600575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
322330575 

bez odpadovej súpravy*
321260575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre beztlakový prietokový ohrievač
322340575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
teleso batérie vyrobené z jedného 
kusa
s vysokým ohnutým výtokom
otočný výtok o 360°
320230575 

bez odpadovej súpravy*
320240575 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 15
324160575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
326530575 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
jednootvorová montáž
326850575 

termostatická vaňová a sprchová 
batéria DN 15
352600538 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
326500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
poistka proti spätnému nasatiu vody
326570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
vertikálna batéria
324890575 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
327640575 

termostatická sprchová 
batéria DN 15
50%-né obmedzenie množstva vody
352000538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
326550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

KLUDI OBJEKTA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
vertikálna batéria
326510575 

sprchová jednopáková batéria DN 15
327640575 

Novinka

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm116 117



KLUDI  
LOGO NEO
Logické rozhodnutie

Jasné tvary a osvedčená technika 
zaraďujú KLUDI LOGO NEO do KLUDI 
rodiny. Rovný, horizontálny výtok a pres-
né hrany sú charakteristickým znakom 
objektívnej reči tvarov. S KLUDI LOGO NEO 
je ľahké rozhodnúť sa pre kvalitné batérie.

vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15
376810575 



KLUDI LOGO NEO

sprchová jednopáková batéria DN 15
378410575

Ekonomická  
a ekologická
Nadčasová a úsporná - dva atribúty, ktoré vystihujú 
KLUDI LOGO NEO. Táto séria batérií prináša osviežujúci 
dizajn a šetrí prírodné zdroje. Perlátor s Eco-funkciou  
v umývadlovej jednopákovej batérii ušetrí denne až 40 % 
vody.

Sortiment rozsiahlej série kúpeľňových batérií bol  
doplnený o jednopákovú batériu s bočným ovlá-
daním. Vysoký a otočný výtok zabezpečuje dostatočný 
manipulačný priestor. Ovládacia páka umožňuje presne 
regulovať prietok vody a teplotu. Teleso batérie vyrobené 
z jedného kusa je obzvlášť stabilné a vysoko kvalitné. 
Bočné ovládanie a klasický rúrkový výtok zodpovedajú 
typickému dizajnu série KLUDI LOGO NEO. 

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
372820575  

s nátrubkom Ø 10 mm*
372810575  

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre beztlakové ohrievače
372760575  

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
so zapustenou retiazkou
372830575 

s nátrubkom Ø 10 mm
372800575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
pre beztlakové ohrievače
372750575  

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
teleso batérie vyrobené z jedného 
kusa
s vysokým, ohnutým výtokom
otočný výtok o 360°
370230575

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
375330575 

s nátrubkom Ø 10 mm*
375310575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
376810575 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
377190575 

podomietkové teleso DN 15*
38625 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
otočný výtok 250 mm
375910575 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
otočný výtok 250 mm
s Tele-ručnou sprchou
375920575 

SPRCHA

sprchová jednopáková batéria DN 15
378410575  

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
379200575 

podomietkové teleso DN 15*
38625 

Novinka

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 121120



KLUDI TERCIO
Nadčasové línie

KLUDI TERCIO batérie hovoria rečou 
tvarov našej doby: Priamočiare telesá 
batérií harmonizujú s mäkkými povrchmi. 
K typickým kontúram KLUDI TERCIO 
patria aj širšie rukoväte a širšie výtoky. 
Dotyk mierne zaobleného povrchu baté-
rie je pre ruky veľmi príjemný. Zariaďte 
si Vašu kúpeľňu a kuchyňu jednotným 
dizajnom série KLUDI TERCIO.

podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria
384190575 



umývadlová jednopáková batéria DN 10
380230575 

KLUDI TERCIO

Nová veľkorysosť
V moderných kúpeľniach dominuje nová veľkorysosť. Jednopáková batéria XL zo 
série KLUDI TERCIO je na to priam stvorená. Extra vysoká armatúra vytvára na  
rozmerovo väčších umývadlách opticky veľmi dobrý efekt. Ešte viac manipulačného 
priestoru medzi umývadlom a batériou poskytuje jednopáková batéria s bočným 
ovládaním. Vďaka vyššiemu, otočnému výtoku je táto kúpeľňová batéria flexibilne 
použiteľná. Zo zaobleného povrchu na páke a výtoku môže voda ľahko odtekať - 
ďalšie plus pri čistení batérie.

Novinka
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KLUDI TERCIO
UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria XL DN 15
384840575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
384810575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 15
pre beztlakový prietokový ohrievač
384760575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
so zapustenou retiazkou
384800575 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
teleso batérie vyrobené z jedného 
kusa
otočný výtok o 360°
380230575 

bez odpadovej súpravy*
380240575 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
384320575 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
384820575 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
386510575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
384190575 

podomietkové teleso DN 15*
38625 

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
384420575 

termostatická sprchová 
batéria DN 15
351000538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
386560575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
384200575 

podomietkové teleso DN 15*
38625 

SPRCHA

Novinka

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
384820575 

umývadlová jednopáková batéria XL DN 15
384840575 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 127126



KLUDI ROTEXA 

Tiché napúšťanie vaňe  
s KLUDI ROTEXA

Ohlušujúci hukot vody je minulosťou.  
S KLUDI ROTEXA Multi tečie voda do 
vane potichu pozdĺž okraja vane –  
priamo cez prepad. Moderné napúšťacie, 
odpadové a prepadové súpravy sú mon-
tované priamo do vane. Pre nerušený 
pôžitok z kúpania sa v akúkoľvek dennú 
či nočnú hodinu, bez zbytočného rušenia 
susedov.

KLUDI  
ROTEXa 

ODPADOVÉ SÚPRAVY

napúšťacia, odpadová a prepadová 
súprava
vonkajšia súprava na zabudovanie
7182605-00 

napúšťacia, odpadová a prepadová 
súprava
vonkajšia súprava na zabudovanie
pre vaňu so zapusteným prepadom
7085605-00 

napúšťacia, odpadová a prepadová 
súprava
sada pre hrubé zabudovanie
2131500-00 

kryt na prerušovač potrubia
82308505-00 

prerušovač potrubia, montážna 
časť
sada pre hrubé zabudovanie
1077200-00

odpadová a prepadová súprava
vonkajšia súprava na zabudovanie
7106605-00 

zátka s vlasovým filtrom Ø 70 mm
7060405-00 

odpadová a prepadová súprava
sada pre hrubé zabudovanie
2104000-00

odpadová a prepadová súprava
sada pre hrubé zabudovanie
2140705-00 

odpadová a prepadová súprava*
sada pre hrubé zabudovanie
2140805-00 

odpadová a prepadová súprava*
sada pre hrubé zabudovanie
2140905-00 

pripojovacie kolienko pre sprchu
poistka proti spätnému nasatiu vody
6306105-00 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 129128



Firma KLUDI spolu so svojím partnerom, 
lifestylovou značkou Esprit navrhla  
individuálny, trendový a uvoľnený životný 
štýl, ktorý sa odzrkadľuje vo viacerých 
kúpeľňových štýloch. Rozsiahly Esprit 
home bath concept so svojimi moderný-
mi, navzájom zosúladenými kúpeľňovými 
prvkami, ktoré sú ľahké a modulovo 
kombinovateľné, sa inšpiroval návštevou 
najkrajších metropol sveta. Napríklad  
v Master kúpeľni kúpelni New York  
priemyselný šarm a chladná biela  
vytvárajú miesto pre oddych od stresu  
a neustálej uponáhľanosti dnešnej doby.

Bath Concept 



ESPRIT 

KLUDI armatúry  
v mestských Esprit štýloch
Štýlová kolekcia Londýnu pre hosťovskú kúpeľňu kombinuje šarm vinobra-
nia s atmosférou najvšestrannejších miest Európy. Inovatívny, modulárny 
koncept je zároveň kľúčom k optimálnemu využitiu obmedzeného priestoru 
a lifestylovo orientovaného dizajnu. Moderné, soft-edge batérie, ako aj 
modulárne kombinovateľný nábytok a lesklý krištáľový porcelán sú zdoko-
nalené štýlovými doplnkami. Čas strávený v Esprit home bath sa tak stáva 
jedinečným zmyselným wellness zážitkom.
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 chróm/ biely

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
560230540 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
vyloženie 155 mm
562960540 

farebný set
farebný set k jednopákovým batériám 
560230540,
562160540, 562960540, ako aj 
k sprchovým zostavám 56T...a 56N
7472042-40

farebný set
farebný set k jednopákovým batériám 
560230540,
562160540, 562960540, ako aj 
k sprchovým zostavám 56T...a 56N
7472043-40

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
562160540 

farebný set
farebný set k jednopákovým batériám 
560230540,
562160540, 562960540, ako aj  
k sprchovým zostavám 56T...a 56N
7472042-40

farebný set
farebný set k jednopákovým batériám 
560230540,
562160540, 562960540, ako aj 
k sprchovým zostavám 56T...a 56N
7472043-40

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
564450540 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
564459140 

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm
564470540 

vaňový výtok DN 20
nástenná montáž
5650305-40 

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
566500540 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
s poistkou proti obareniu 38 °C
vrchný diel s ovládacou jednotkou
568300540 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
567140540 

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
567149140 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
566550540 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
568350540 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011

termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s Esprit tanierovou hlavovou sprchou 
G 1/2 x 140 x 245 mm,
s Esprit ručnou sprchou a Suparaflex-
sprchovou hadicou 1600 mm
5609505-40 

Dual-Shower-System DN 15
s Esprit hlavovou sprchou
s Esprit ručnou sprchou 5610005-40
a Suparaflex-sprchová hadica  
1600 mm
5619105-40 

Shower Family DN 15/20
pozostáva z:
4 Esprit bočné sprchy DN 15
1 Esprit hlavová sprcha DN 15
1 Esprit podomietková vaňová  
a sprchová termostatická batéria
1 FLEXX.BOXX podomiektové  
teleso DN 20
5619205-40 

hlavová sprcha DN 15
60 x 140 x 245 mm
5640205-40 

nástenná tyč so sprchovou 
hadicou, L = 900 mm:
s bežcom a sprchovou hadicou  
1600 mm
5612005-40 

1S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
s veľkoplošným sprchovým prúdom
5610005-40 

pripojovacie kolienko  
pre sprchu DN 15
poistka proti spätnému nasatiu vody
5654105-40 

nástenný držiak sprchy
5655105-40 

ESPRIT 

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 135134



Hojnosť rýdzosti

Emocionálny. Opulentný. JOOP!  
Firma Kludi spolu s medzinárodne  
známou dizajnérskou značkou JOOP! 
vytvorila elegantné KLUDI batérie  
a doplnky, ktoré vnášajú jedinečný  
pôvab do kúpeľne. 

trojotvorová umývadlová batéria DN 15
551430505 



Exkluzívny JOOP! 
Nádherne mäkký Ovalflow
Voda vyteká z batérie v podobe oválneho, širokého a mäkkého prúdu, ktorý 
príjemne rozmaznáva pokožku. Batérie možno ovládať pomocou páky 
alebo cylindrických rukovätí, ktoré sa predávajú v chróme alebo v kvalitnom 
krištáľovom skle. Podľa vlastného výberu.

JOOP!
umývadlová jednopáková batéria DN 10
550300575 umývadlová jednopáková batéria DN 10

550300575
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JOOP!

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
550240575 
55024H775 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
bez odpadovej súpravy
550300575 
55030H775 

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
551430505 
55143H705 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
550230505 
55023H705 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 10
bez odpadovej súpravy
550290505 
55029H705 

trojotvorová umývadlová  
batéria DN 15
551430575 

umývadlová nástenná batéria DN 
15 pre podomietkovú montáž
vyloženie 160 mm
551460505 
55146H705 

umývadlová stĺpová batéria  
pre hosťovské WC
umývadlo z transparentného skla
55115D1 

umývadlová stĺpová batéria  
pre hosťovské WC*
55115D2 

 BIDET

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
552170575 
55217H775 

bidetová jednopáková  
batéria DN 10
552160505 
55216H705 

WC

ovládač splachovania WC
(predaj/dodávky k zamurovanej nádrži 
od TECE)
559900575 
55990H775 

VAňA

vaňová a sprchová jednopáková 
batéria DN 15
554430575 
55443H775 

vaňová a sprchová batéria DN 15 pre 
štvorotvorovú montáž na okraj vane
vyloženie výtoku 110 mm
554240505 
55424H705 

pre montáž na stienku pri vani*
vyloženie 220 mm
554250505 
55425H705 

vaňová a sprchová batéria DN 15
554260505 
55426H705 

sprchová súprava DN 15
stojančeková montáž
5505105 

vaňový výtok DN 20
nástenná montáž
vyloženie 160 mm
5550205 

vyloženie 220 mm*
5550305 

VAňA

podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
556500575 
55650H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
558300505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
batéria DN 15
554230575 
55423H775 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
556550575 
55655H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

termostatická podomietková 
batéria
557190505 

podomietkové teleso DN 20*
35093 

montážny set DN 15*
35158 

podomietková sprchová 
termostatická batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
558350505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

stĺpová sprcha DN 15
L = 1410 mm
557690505 
55769H705 

ručná sprcha DN 15
hadica 1250 mm
5512505-00 

hadica 1600 mm*
5516005-00 

sprchová súprava
L = 900 mm
5513005-00 

hlavová sprcha DN 15
5577905-00 

  chróm/sklo zelené *Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm 141140



sPRChY  
a sPRChOVÉ 
sYsTÉMY
Pre individuálny zážitok 
zo sprchovania

Ručné a hlavové sprchy, Dual Shower 
systémy s termostatom alebo bez  
termostatu, rôznorodé dizajnové línie  
a užitočné funkcie – sprchový program  
od KLUDI ponúka širokú škálu riešení,  
ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym 
druhom inštalácií a osobným  
sprchovacím návykom.



KLUDI Dual Shower systémy poskytujú sprchové zážitky na mieru! A to 
vďaka individualite týchto systémov. Dokážu sa presne prispôsobiť každej 
montáži a osobným želaniam užívateľa. Prinášajú viac výhod ako v minulosti, 
nakoľko KLUDI optimalizovalo možnosti nastavenia Dual Shower systémov.

Výšková tolerancia až do 30 cm umožňuje inštalovať KLUDI Dual Shower 
systémy aj pri nízkych stropoch. Problém príliš dlhej sprchovej tyče je tým 
vyriešený. Sprchové rameno hlavovej sprchy možno plynulo nastaviť tak, 
aby čo najlepšie vyhovovalo inštalácii a sprchovacím návykom užívateľa.

KLUDI Dual Shower systémy: 
Viac priestoru pre individualitu

KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY
KLUDI FIZZ
termostatický Dual-Shower-System DN 15
6709605-00 

Výšková tolerancia až do 30 cm prináša nové 
možnosti pre inštaláciu sprchovej tyče. KLUDI Dual 
shower systémy možno preto namontovať aj pod 
nízkymi stropmi. 

Počas inštalácie možno bočne otočné sprchové 
rameno plynulo nastaviť tak, aby optimálne vyho-
vovalo danej situácii a sprchovacím zvyklostiam 
používateľa.
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY

KLUDI FIZZ
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s 3 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s 3 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
s 2 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709105-00 

s 3 sprchovými hlavicami*
6709305-00 

KLUDI A-QA s
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QA s ručná sprcha a 
Suparaflex-hadica 1600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QA s ručná sprcha a 
Suparaflex-hadica 1600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono- 
Shower-System DN 15
50%-né obmedzenie množstva vody
6608105-00 

KLUDI ZENTA 
Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S a 
Suparaflex hadica 1600 mm
6609005-00 

KLUDI ZENTA 
Dual-Shower-System DN 15
hlavová sprcha 172 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S
a kovová sprchová hadica 1500 mm
6167705-00 

ESPRIT 
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s Esprit tanierovou hlavovou sprchou 
G 1/2 x 140 x 245 mm,
s Esprit ručnou sprchou a Suparaflex-
sprchovou hadicou 1600 mm
5609505-40 

ESPRIT 
Dual-Shower-System DN 15
s Esprit hlavovou sprchou
s Esprit ručnou sprchou 5610005-40
a Suparaflex-sprchová hadica  
1600 mm
5619105-40 

Shower Family DN 15/20
pozostáva z:
4 Esprit bočné sprchy DN 15
1 Esprit hlavová sprcha DN 15
1 Esprit podomietková vaňová a 
sprchová termostatická batéria
1 FLEXX.BOXX podomiektové  
teleso DN 20
5619205-40 

KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY

 chróm 147146



KLUDI FIZZ
Elegancia a sila vejára

Jedinečný a jemne pôsobiaci,  
to je tvar vejára KLUDI FIZZ spŕch.  
Z výnimočného dizajnu sa vytvorí prúd, 
ktorý ovplýva nečakanou silou. Spojenie 
chrómových prvkov s vysoko lesklými 
bielymi plochami dodáva týmto výrob-
kom nový, silný akcent: čerstvý, čistý, 
jasný.

hlavová sprcha DN 15
6757805-00 



Perfektný zážitok zo sprchovania 
s plným, mäkkým prúdom
Hlavová sprcha s 3 hlavicami v tvare vrtule spája jej výrazný dizajn s objem-
ným sprchovým dažďom. Každá z troch spŕch je nastaviteľná podľa potreby, 
čím možno prúd vody vždy individuálne vycentrovať.
 
Unikátna ručná sprcha v tvare vejára disponuje troma druhmi sprchových 
prúdov. Vďaka pružnému prepínaniu je zmena medzi Volumen-, Booster 
a Smooth Line prúdom jednoduchou záležitosťou. Posúvateľný bežec bol 
ergonomicky navrhnutý tak, aby si ho zákazník mohol optimálne prispôsobiť. 

KLUDI FIZZ

Volumen-prúd

Intenzívny dážď zo 75 dýz zaručuje konštantne 
široký a zároveň mäkký objemový prúd vody.

Booster

Prúd Booster vycentruje vodný lúč do stredu hlavice 
a pôsobí ako revitalizujúca relaxačná masáž.

Smooth Line

Prúd Smooth Line vytvára unikátnu vodnú stenu, 
pričom všetky vodné lúče tečú paralelne v jednej 
línii.

hlavová sprcha DN 15
6757805-00 

151150



KLUDI FIZZ

Individuálne nastaviteľná  
dvojitá hlavová sprcha
Radosť z každodenného sprchovania: KLUDI FIZZ sprcha s dvoma  
sprchovými hlavicami vytvára nádherne sýty sprchový dážď, ktorý je veľmi 
príjemný na dotyk. Telo si ho priam užíva. Obidve sprchové hlavice možno 
podľa potreby individuálne nasmerovať. Či už lineárne alebo protichodne.  
S KLUDI FIZZ si vychutnáte svoj vlastný zážitok zo sprchovania.

hlavová sprcha DN 15
6757505-00 

hlavová sprcha DN 15
6757505-00 
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KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ prezentuje nový typ hlavovej sprchy: jednoducho  
zatočte ručnú sprchu do držiaka hlavovej sprchy. Unikátne  
podomietkové riešenie je veľmi praktické a flexibilné.  
Ručnú sprchu možno v prípade potreby ľahko zameniť.  
Do držiaku hlavovej sprchy totiž pasuje nielen ručná sprcha  
s jedným sprchovým prúdom ale aj varianta s troma typmi  
prúdov. Sprchu možno prispôsobiť pomocou guľového kĺbu –  
až do maximálneho uhlu sklonu 36°.

Ručná sprcha  
ako hlavová sprcha

KLUDI hygiena sprchovania

Po každom sprchovaní vytečie zbytková voda  
z ručnej sprchy KLUDI FIZZ. To zabezpečí hygienu 
sprchovania a zabraňuje dodatočnému rušivému 
kvapkaniu vody.

hlavová sprcha DN 15
6758005-00

hlavová sprcha DN 15
6758005-00 
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SPRCHA

KLUDI FIZZ
ručná sprcha DN 15
s rýchlo čistiacim mechanizmom proti
usádzaniu vodného kameňa
prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen
6770005-00 

KLUDI FIZZ
1S ručná sprcha DN 15
s rýchlo čistiacim mechanizmom proti 
usádzaniu vodného kameňa
6760005-00 

KLUDI FIZZ
3S vaňová súprava
6775005-00 

1S vaňová súprava*
6765005-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
s 3 sprchovými hlavicami
hlavová sprcha s jedným prúdovým 
typom (Volumen)
6757805-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
s 2 sprchovými hlavicami
hlavová sprcha s jedným prúdovým 
typom (Volumen)
6757505-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Smooth, Volumen
s nastaviteľným guľovým kĺbom 
(maximálny uhol sklonu 36°)
6758005-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
nástenná montáž
s nastaviteľným guľovým kĺbom 
(maximálny uhol sklonu 36°)
6757005-00 

KLUDI FIZZ
otočný držiak hlavovej sprchy DN 15
6756005-00 

KLUDI FIZZ
bočná sprcha DN 15
6708305-00 

KLUDI FIZZ
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s 3 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s 3 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
s 2 sprchovými hlavicami
KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová hadica 
1600 mm
6709105-00 

s 3 sprchovými hlavicami*
6709305-00 

KLUDI FIZZ
sprchový set 3S
L = 900 mm
6774005-00 

L = 900 mm*
6764005-00 

KLUDI FIZZ
nástenná tyč
L = 900 mm
s bežcom a Suparaflex hadicou
6762005-00 

KLUDI FIZZ

*Bez zobrazenia chróm 157156



Viacnásobný pôžitok  
zo sprchovania

KLUDI A-QA je ako voda: osviežujúca  
a vždy novej chuti. Súčasťou rozsiahleho 
sprchového programu sú samostatné 
sprchy a rôznorodé kombinované 
sprchové súpravy. Sortiment výrobkov 
siaha od viacprúdových polohovateľných 
ručných spŕch cez viaceré termostatické 
Dual Shower systémy až po Shower
Family.

KLUDI a-Qa

tanierová hlavová sprcha DN 15
6651105-00 



termostatický Dual-Shower-System DN 15
6609505-00 

KLUDI A-QA

Dual Shower systém s veľkou
tanierovou hlavovou sprchou
Aký by mal byť Váš zážitok zo sprchovania? KLUDI A-QA termostatický Dual Shower
systém kombinuje maximálny sprchový prúd z veľkej tanierovej hlavovej sprchy  
s ručnou sprchou s troma typmi prúdu. Menšia ručná sprcha s Eco prúdom z KLUDI 
A-QA sprchového programu spotrebuje až o 50% menej vody. 

Nástenná tyč namontovaná v tesnej blízkosti steny ušetrí v kúpeľni veľa potrebného 
miesta. Naplno si tak možno vychutnať radosť z dostatočnej voľnosti pohybu. Funkcia 
KLUDI „hygiena sprchovania“ sa postará o rýchle a jednoduché vytečenie zbytkovej 
vody a zamedzí rušivému dodatočnému kvapkaniu vody. Poistka proti obareniu  
KLUDI HotStop spoľahlivo chráni pred obarením. 

Výšková tolerancia až do 30 cm prináša 
nové možnosti pre inštaláciu sprchovej tyče.  
KLUDI Dual shower systémy možno preto 
namontovať aj pod nízkymi stropmi. 

Počas inštalácie možno bočne otočné sprchové 
rameno plynulo nastaviť tak, aby optimálne  
vyhovovalo danej situácii a sprchovacím  
zvyklostiam používateľa.

161160



Mäkký, jemný a revitalizujúci
vodný lúč
Pri Volumen–prúde voda vyteká z 97-ich otvorov nastaviteľnej ručnej sprchy. 
Tento typ prúdu budete chcieť zažiť každý deň. Ďalší mäkký prúd je taký 
jemný a lahodný, že si ho dokážu vychutnať aj deti. Nádherne povzbu-
dzujúco pôsobí sprchový prúd Booster. KLUDI A-QA poskytuje možnosť 
vychutnať si buď polohovateľnú ručnú sprchu alebo si vybrať jeden  
z kombinovaných sprchových systémov. 

Volumen-prúd

Objemný a mäkký prúd zároveň.

Soft prúd

Soft prúd usporiadaný do kruhu sa postará o jemný, 
mäkký prúd.

Booster

Prúd Booster centruje prúd vody do stredu sprchovej 
hlavice a vytvára tak revitalizujúci masážny prúd.

KLUDI A-QA
sprchový set 3S
6574005-00 

163162



SPRCHA

KLUDI A-QA i
1S ručná sprcha DN 15
s rýchlo čistiacim mechanizmom proti 
usádzaniu vodného kameňa  
veľkoplošný sprchový prúd z 90-tich 
otvorov 
6610005-00 

KLUDI A-QA i 
1S vaňová súprava 
6615005-00 

KLUDI A-QA s
ručná sprcha DN 15
s rýchlo čistiacim mechanizmom proti 
usádzaniu vodného kameňa
prestaviteľná na 3 prúdové typy:
Booster, Soft, Volumen
6570005-00 

KLUDI A-QA s
3S vaňová súprava
6575005-00 

KLUDI A-QA b
1S ručná sprcha DN 15
s 50%-nou Eco funkciou
s rýchlo čistiacim mechanizmom proti 
usádzaniu vodného kameňa
6560005-00 

KLUDI A-QA b
1S vaňová súprava
6565005-00 

KLUDI A-QA
pripojovacie kolienko  
pre sprchu DN 15
6554005-00 

zabezpečené proti spätnému nasatiu*
6554305-00 

KLUDI A-QA
nástenný držiak sprchy
6555105-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
250 x 250 mm
6653105-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
200 x 200 mm
6653005-00 

KLUDI A-QA
tanierová hlavová sprcha DN 15
Ø 245 mm
6651105-00 

Ø 200 mm*
6651005-00 

KLUDI A-QA
Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15
Ø 245 mm
6652105-00 

Ø 200 mm*
6652005-00 

KLUDI A-QA
sprchové rameno DN 15
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

KLUDI A-QA
stropná prípojka DN 15
L = 150 mm
6651505-00 

L = 150 mm*
6653505-00 

KLUDI A-QA

*Bez zobrazenia chróm 165164



SPRCHA

KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QA s ručná sprcha a 
Suparaflex-hadica 1600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA
Thermostat-Mono- 
Shower-System DN 15
50%-né obmedzenie množstva vody
6608105-00 

KLUDI A-QA i
sprchový set 1S
L = 900 mm
6614005-00 

KLUDI A-QA s
sprchový set 3S
L = 600 mm
6573005-00 

L = 900 mm*
6574005-00 

KLUDI A-QA b
sprchový set 1S
L = 600 mm
6563005-00 

L = 900 mm*
6564005-00 

KLUDI A-QA b
sprchový set 1S
kovová nástenná tyč
L = 955 mm
6564205-00 

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

KLUDI A-QA s
nástenná tyč
L = 600 mm
s nastaviteľným bežcom a hadicou 
Sirenaflex 1600 mm
6571005-00 

L = 900 mm*
6572005-00 

KLUDI A-QA b
kovová nástenná tyč
L = 955 mm
s horizontálne a vertikálne 
nastaviteľným posuvným držiakom
6564105-00 

KLUDI A-QA v
nástenná tyč
L = 1100 mm:
s nastaviteľným bežcom a Suparaflex 
hadicou 1600 mm
6209505-00 

KLUDI A-QA s
termostatický  
Dual-Shower-System DN 15
s tanierovou hlavovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QA s ručná sprcha a 
Suparaflex-hadica 1600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA v
Shower-duo:
termostatická batéria
3S sprchová súprava
L = 1100 mm
6209705-00 

Montáž novej nástennej tyče je často spojená s vŕtaním nových dier do steny. 
Nástenná tyč KLUDI A-QAv ponúka elegantné riešenie, pretože dokáže  efektívne 
využiť už existujúce otvory. Jej flexibilné stenové držiaky možno posúvať smerom 
hore a dole až po rozpätie 1020 mm. Tým pádom ju možno namontovať presne 
tam, kde sú už navŕtané otvory. Ideálne riešenie pre rýchlu a čistú renováciu bez 
ďalšieho poškodenia obkladačiek.

KLUDI A-QA v: Montáž nástennej tyče bez vŕtania

KLUDI A-QA

*Bez zobrazenia chróm 167166



KLUDI RUČNÉ A HLAVOVÉ SPRCHY

RUČNÉ SPRCHY

KLUDI NEW WAVES 
ručná sprcha DN 15
5710005-00 

KLUDI AMPHORA 
ručná sprcha DN 15
5430005-00 

KLUDI A-QA 
ručná sprcha DN 15
3910005-00 

ESPRIT 
1S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
s veľkoplošným sprchovým prúdom
5610005-40 

JOOP! 
ručná sprcha DN 15
hadica 1600 mm
5516005-00 

JOOP! 
ručná sprcha DN 15
hadica 1250 mm
5512505-00 

KLUDI ZENTA 
3S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový prúd, mäkký prúd,
6080005-00 

KLUDI ZENTA 
2S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď, mäkký prúd*
6070005-00 

KLUDI ZENTA 
1S ručná sprcha s rýchlym 
odstraňovaním vodného kameňa:
sprchový dážď
6060005-00 

KLUDI LOGO 3S
ručná sprcha DN 15
sprchový dážď, mäkký prúd,  
masážny prúd
6002605-00 

KLUDI LOGO 2S
ručná sprcha DN 15
sprchový dážď, masážny prúd
6002505-00 

KLUDI LOGO 1S
ručná sprcha DN 15
sprchový dážď
6002405-00 

HLAVOVÉ SPRCHY

ESPRIT 
hlavová sprcha DN 15
60 x 140 x 245 mm
5640205-40 

JOOP! 
hlavová sprcha DN 15
5577905-00 

ihlicová sprcha DN 15
Ø 150 mm
2843605 

Ø 200 mm*
2843705 

KLUDI REGULA  
ručná sprcha DN 15
6001105-00 

KLUDI
hlavová sprcha DN 15
sprchový dážď, mäkký prúd,  
masážny prúd
6239105-00 

KLUDI
hlavová sprcha DN 15*
sprchový dážď
6219105-00 

KLUDI
sprchové rameno DN 15
vyloženie 130 mm
6235305-00 

vyloženie 230 mm*
6235405-00 

KLUDI A-QA
sprchové rameno DN 15
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

bočná sprcha DN 15
6108305-00 

prúdová sprcha DN 15
6051005-00 

prúdová sprcha DN 20
6051105-00 

*Bez zobrazenia chróm 169168



SPRCHOVÉ SETY

KLUDI NEW WAVES 
sprchová súprava
L = 900 mm
5714005-00 

KLUDI AMPHORA
sprchová súprava
L = 900 mm
5434005-00 

KLUDI ADLON 
sprchová súprava
L = 600 mm
2710305 
2710345 

JOOP! 
sprchová súprava
L = 900 mm
5513005-00 

KLUDI ZENTA 
3S sprchová súprava
L = 600 mm
6083005-00 

L = 900 mm*
6084005-00 
6084086-00 
6084091-00 

KLUDI ZENTA 
sprchový set 2S
L = 600 mm
6073005-00 

L = 900 mm*
6074005-00 

KLUDI ZENTA 
sprchový set 1S
L = 600 mm
6063005-00 

sprchový set 1S
L = 900 mm*
6064005-00 

KLUDI SPRCHOVÉ SETY A NÁSTENNÉ TYČE

KLUDI LOGO  
nástenná tyč
L = 600 mm
s horizontálne a vertikálne 
nastaviteľným posuvným držiakom
6058205-00 

L = 900 mm*
6058305-00 

KLUDI STANDARD  
nástenná tyč
L = 600 mm
6048005-00 

L = 900 mm*
6048505-00 

NÁSTENNÉ TYČE

ESPRIT 
nástenná tyč so sprchovou 
hadicou, L = 900 mm:
s bežcom a sprchovou hadicou  
1600 mm
5612005-40 

KLUDI SIRENA
nástenná tyč
L = 600 mm
s nastaviteľným bežcom a hadicou 
Sirenaflex 1600 mm
6211005-00 

L = 900 mm*
6212005-00 

KLUDI ZENTA 
sprchová tyč s nastaviteľným 
držiakom a LOGOFLEX hadicou
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

KLUDI A-QA 
sprchový set 1S
L = 600 mm
6063005-00 

L = 900 mm*
6064005-00 

  mosadz *Bez zobrazenia chróm  čierny/chróm biely/chróm 171170



umývadlová jednopáková batéria DN 8
333360500

Public-páková rukoväť
7493005-00 

KLUDI  
PROVITa
Spĺňa špeciálne požiadavky

Séria KLUDI PROVITA uľahčuje život 
starším a sociálne odkázaným osobám, 
ktoré majú špeciálne požiadavky na 
svoj životný priestor. Tieto armatúry 
sú obzvlášť bezpečné a hygienické, 
predĺženú ovládaciu páku možno ľahko 
uchopiť. Táto špeciálna séria nájde svoje 
uplatnenie najmä v lekárskej praxi, na kli-
nikách, v domoch opatrovateľskej služby 
i v domácom prostredí.



UMýVADLO

Klinik-páka
vyloženie 180 mm
7491005-00 

Public-páková rukoväť
vyloženie výtoku 120 mm
7493005-00 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 8
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
s odpadovou súpravou
333300500 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 8
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
333360500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
S-prípojky
335300500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
uzavierateľné S-prípojky
335310500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
S-prípojky
335320500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
uzavierateľné S-prípojky
335330500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
S-prípojky
335360500 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
možnosť voľby Klinik- alebo  
Public-pákovej rukoväte
uzavierateľné S-prípojky
335370500 

VAňA

SPRCHA

termostatická sprchová batéria 
DN 15
nástenná montáž
voľba teploty ovládacím ventilom  
s poistkou proti obareniu 38 °C
353300538 

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
336550500 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

nástenná jednopáková batéria DN 15
335320500

Klinik-páka
7491005-00

Jednoduchá manipulácia  
a maximálna bezpečnosť
KLUDI PROVITA harmonicky zapadá do rôznych kúpeľňových interiérov. Páko-
vú rukoväť možno pohodlne ovládať pomocou chrbta ruky alebo lakťa. Telesá 
batérií možno kombinovať s dvoma variantami pákových rukovätí. Public-páka   
s vyložením výtoku 120 mm je určená pre pohodlnú manipuláciu v súkromnom 
prostredí. Vyloženie 180 mm je vhodné pre použitie v nemocniciach, domovoch 
dôchodcov a v iných opatrovateľských zariadeniach. 

Termostatická sprchová batéria je zabezpečená poistkou proti obareniu  
KLUDI HotStop. V každodennom používaní nemá konkurenta. Tepelnú dezinfek-
ciu na ochranu proti baktériám, obzlášť legionellám, je v prípade potreby možné 
vykonať aj v budúcnosti. Ako hygienicky nenáročné sa osvedčili mierne vypuklé 
klenutia. Výtok nástenných batérií možno otočiť o 120° alebo ho uzamknúť  
 v stredovej polohe.

KLUDI PROVITA

*Bez zobrazenia Potrebné príslušenstvo chróm

podomietková sprchová 
jednopáková batéria
vrchný diel s ovládacou jednotkou
336550500 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomietkové teleso DN 20
88011 

175174



KLUDI  
MEDI CaRE
Pre domovy opatrovateľskej 
služby a nemocnice

Do strán otočná páková rukoväť je 
špeciálne určená pre oblasť zdravot-
níctva. Má dobre uchopiteľnú plastovú 
časť. Bezpečnú kartušu s poistkou proti 
obareniu možno nastaviť podľa potreby 
priamo na mieste. Z dôvodu bezpečnosti 
začne tiecť z batérie najskôr studená 
voda. Care-perlátor nesaje žiaden  
vzduch a predchádza tak tvorbe aerosólov. 
KLUDI SIRENA CARE nástenné tyče 
spĺňajú požadovanú úroveň bezpečnosti 
a sú ľahko uchopiteľné. Vykazujú 
záťaž do 130 kg, ktorá bola testovaná 
spoločnosťou TÜV. 

umývadlová jednopáková batéria DN 8
341120534 



KLUDI MEDI CARE

UMýVADLO

umývadlová jednopáková  
batéria DN 8
Klinik-páka
pevný výtok
bez odpadovej súpravy
341120524 

jednopáková umývadlová  
batéria DN 6
Care-páka
otočný výtok
bez odpadovej súpravy
341130534 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 8
Care-páka
pevný výtok
bez odpadovej súpravy
341120534 

pevný výtok s odpadovou súpravou*
341150534 

umývadlová jednopáková  
batéria DN 8
Klinik-páka
otočný výtok
bez odpadovej súpravy
341130524 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
Klinik-páka
otočný alebo pevný výtok
S-prípojky
vyloženie 180 mm
349220524 

vyloženie 245 mm*
349200524 

vyloženie 335 mm*
349240524 

nástenná jednopáková  
batéria DN 15
Klinik-páka
otočný alebo pevný výtok
uzavierateľné S-prípojky
vyloženie 185 mm
349230524 

vyloženie 250 mm*
349210524 

vyloženie 340 mm*
349250524 

termostatická klinická  
batéria DN 15
Klinik-páka s uzatváracím ventilom
uzavierateľné S-prípojky
350850564 

uzavierací ventil G1 1/4
pre umývadlo s prepadom
1042105-00 

uzavierací otočný ventil G1 1/4*
pre umývadlo bez prepadu
1042205-00 

priestorovo úsporný protizápachový 
uzáver G 1 1/4
bezbariérový prístup pre vozíčkárov
1025505-00 

rohový termostat
358450538 

pripájací set*
pre KLUDI MEDI CARE rohový 
termostat
7487905-00 

termostatická sprchová  
batéria DN 15
nástenná montáž
voľba teploty ovládacím ventilom  
s poistkou proti obareniu 38 °C
353300538 

KLUDI SIRENA CARE
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm
6150405-00 

KLUDI SIRENA CARE
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm
6150205-00 

KLUDI SIRENA CARE
bezbariérová sprchová tyč
L = 900 mm
6150305-00 

SPRCHA

KLUDI SIRENA CARE
bezbariérové vaňové madlo
6150505-00 

KLUDI SIRENA CARE
bezbariérové vaňové madlo
6150605-00 

*Bez zobrazenia chróm 179178
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Neručíme za tlačové chyby.
 
Tlačené v Nemecku.

Povrchy

Piktogramy

 chróm

 biely/chróm

 čierny/chróm

  chróm/sklo zelené

 mosadz

Napájanie batériou
Elektronická armatúra s batériou.

Eco
40 %-ná úspora vody.

HotStop
Armatúra s poistkou proti obareniu pri 38° C.

Napájanie zo siete
Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.

Nízky tlak
Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.

s-pointer
Možnosť nastavenia uhla prúdu vody,   
hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.

Hygiena sprchovania
Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody
z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.

Sensor
Bezdotykové ovládanie batérie.
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KLUDI s-pointer
S-pointer od Kludi umožňuje nasta-
venie uhla prúdu vody priamo na 
perlátore. Batéria, ktorej súčasťou  
je s-pointer sa tak hodí na každý typ 
umývadla. Či už s otvoreným uhlom 
smerom pred batériu alebo strmým 
uhlom nadol – dosiahnete viac flexi-
bility a menej nastriekanej vody.

Dostatok priestoru od KLUDI
Jednopákové batérie na klasické  
umývadlá a umývadlá na dosku ponúka 
KLUDI v rôznych výškach výtoku  
a tiež výškovo nastaviteľné. Vyšší výtok 
znamená viac voľného priestoru medzi 
umývadlom a batériou, ktorý môže 
každý využiť podľa vlastných potrieb, 
napr. na napĺňanie veľkých hrncov.

KLUDI SafeTouch
Uspokojivá istota: aj malé dieťa  
sa môže bezpečne dotýkať povrchu 
KLUDI termostatickej batérie, bez 
toho, aby sa popálilo. Zabezpečuje  
to KLUDI SafeTouch. Táto technológia 
zabraňuje prehriatiu telesa batérie. 
Kryt termostatu ostáva stále teplotne 
neutrálny.
 

KLUDI FLEXX.BOXX
Podomietkové teleso pre všetky al-
ternatívy – či už termostatická, jed-
nopáková alebo batéria zabezpečená 
proti spätnému nasatiu vody. V 
KLUDI FLEXX.BOXX-e je integrovaný 
modul na prepláchnutie potrubia. 
Zmiešavacia jednotka je dodávaná 
s vybraným vrchným dielom – čo je 
ideálne pre modernú podomietkovú 
montáž.

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom  

nájdete na vnútornej strane obalu.

Piktogramy
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Kludi Myjava, s.r.o.

Brezovská 459/7

907 01 Myjava

Slovenská republika

Tel.: + 421 918 399 840 

info@kludi.sk · www.kludi.com




