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KLUDI AMEO410230575 
single-lever basin mixer

416710575
single-lever bath 
and shower mixer

6785005-00 
bath-shower set 1S

Odrobina luksusu oraz 
ekstrawagancji dodaje 
wnętrzu niezbędnej 
pikanterii. Łagodne tonacje 
przełamane oryginalnym 
wykończeniem 
i wyszukanym detalem 
to coś, co tworzy klimat 
aranżacji. Jeśli szukasz 
sposobu na interesującą 
przestrzeń, sięgnij po 
designerskie wyposażenie. 
KLUDI przygotowało 
wyjątkową propozycję 
dla miłośników ciekawych 
oraz niebanalnych 
rozwiązań w łazience. 

Nowa seria KLUDI AMEO 
to kwintesencja 
nowoczesnego wzornictwa. 
Idealnie wpisująca się 
w najnowsze trendy prosta 
forma, połączona 
z zaokrąglonymi liniami, 
to ukłon w stronę tak 
modnego dziś soft-
puryzmu. Dodatkowe 
zalety: zaawansowane 
funkcje, szeroka gama 
produktów serii oraz 
przystępna cena plasują 
baterie KLUDI AMEO na 
pierwszym miejscu pod 
względem dostępności.

Spójna linia korpusu oraz uchwytu 
sprawia, że sylwetka armatury 
tworzy jednolitą wizualnie całość.

Na uwagę zasługuje dyskretne, 
eleganckie oznaczenie ciepłej 
i zimnej wody na uchwycie.

Design KLUDI AMEO wyznaczony 
przez prostą formę wylewki 
i zaokrągloną linię korpusu 
przypadnie do gustu miłośnikom 
wnętrzarskich trendów.

Dostępne powierzchnie: 05 chrom

KLUDI AMEO
Dotyk luksusu

NEW
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KLUDI AMEO

41 023 05 75 
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

Jedna seria,
wiele możliwości

Marzysz o umywalce wpuszczanej w blat? A może w Twoją wizję idealnego wnętrza 
wpisuje się umywalka w formie wolnostojącej misy, ustawionej na blacie? Niezależnie 
od preferencji, wśród baterii z serii KLUDI AMEO odnajdziesz tę, która idealnie dopełni 
aranżację.

41 029 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

41 276 05 75*
do bezciśnieniowych urządzeń 
grzewczych

41 023 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 026 05 75*
bez zestawu odpływowego

Powierzchnia: 05 chrom* brak zdjęcia

41 296 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 210 mm

41 298 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 270 mm
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KLUDI AMEO

Kolejny krok to łyk ulubionej 
kawy, koniecznie z croissantem, 
co zapewni dobry nastrój oraz 
energię.

Łazienka to miejsce, gdzie 
zaczynamy każdy dzień. Poranna 
toaleta w pięknym wnętrzu 
to prawdziwa przyjemność, 
gwarantująca dobry początek dnia.

Ponadczasowy
design

Kochamy wnętrza 
ponadczasowe, takie, 
których stylistyka 
skutecznie opiera się 
przemijającym modom. 
Tradycyjne płytki 
ceramiczne ułożone 
w niestandardowy sposób 
staną się prawdziwą 
ozdobą wnętrza. Podobnie, 
nietypowy ścienny montaż 
baterii umywalkowej stanie 
się ciekawą propozycją do 
klasycznego wnętrza.

41 244 05 75 
Ścienna bateria 
umywalkowa

41 216 05 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

Przepis na
oryginalne wnętrze

Szukasz pomysłu na ciekawe wnętrze? Postaw na jasne barwy, naturalne odcienie 
i drewno - wnętrzarski hit ostatnich sezonów. Jeśli zestawisz je z wysoką, chromowaną 
baterią z charakterystycznym bocznym uchwytem - uzyskasz nowoczesne, oryginalne 
wnętrze.

Miłośnicy interesującego 
wzornictwa z pewnością zwrócą 
uwagę na baterie KLUDI AMEO, 
które charakteryzują się 
monolityczną, smukłą formą.

Powierzchnia: 05 chrom* brak zdjęcia

41 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

41 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

41 244 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

38 243*
Element podtynkowy

41 245 05 75
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 220 mm

38 243*
Element podtynkowy

41 025 05 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
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KLUDI AMEO

Perlator s-pointer eco pozwala na 
regulację strumienia, a jednocześnie 
zmniejsza zużycie wody.

Odpowiednia wysokość baterii 
umywalkowej oraz nowy perlator 
s-pointer eco obniżający zużycie 
wody do 6 l/min to istotne 
kwestie, które warto wziąć pod 
uwagę przy zakupie armatury.

Modna
ekologia

Racjonalne wykorzystanie 
wody to więcej niż 
przejaw troski o przyrodę, 
to również sposób na 
duże oszczędności. 
Warto więc w domowych 
łazienkach, obiektach SPA 
i hotelach wykorzystywać 
rozwiązania oszczędzające 
wodę.
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KLUDI AMEO41 393 05 75
Bateria umywalkowa

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

Modne rozwiązania nie muszą 
być drogie. KLUDI AMEO to 
połączenie nowoczesnego designu 
z przystępną ceną.

Nie możesz się już doczekać kiedy 
zaczniesz urządzać swoje pierwsze 
mieszkanie? Wybierz komfortowe 
rozwiązania.

Równowaga
wnętrza

Biel i czerń, drewno i stal, 
nowoczesność i vintage. Czy 
jedno wnętrze jest w stanie 
pogodzić tyle przeciwieństw? 
Oczywiście, że tak.
Wystarczy odpowiednio 
dozować proporcje oraz 
konsekwentnie dobrać 
wyposażenie, np. w postaci 
armatury o łagodnych 
kształtach.
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KLUDI AMEO

41 393 05 75
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy

41 393 05 30
Bateria umywalkowa
montaż trójotworowy

Sztuka
łączenia kontrastów

Pastele, biele i beże – to właśnie one najczęściej goszczą w naszych łazienkach. Przełam 
tę tendencję, postaw na wyraziste faktury oraz intensywne kolory. Dobierz do tego 
ciekawe wyposażenie – niepowtarzalne meble, intrygujące oświetlenie, designerskie 
dodatki. Dzięki nim stworzysz oryginalną przestrzeń. Do takiej kompozycji idealnie 
pasuje ekstrawagancka bateria 3-otworowa. Piękna, niczym nie zakłócona linia wylewki 
oraz umieszczone w jednej linii uchwyty to ważne detale, które dopełnią klimat wnętrza.

Płaski, wydłużony uchwyt 
armatury trójotworowej lub 
minimalistyczny, owalny to dwie 
propozycje, spójne z designem 
całej serii KLUDI AMEO.

41 393 05 75
Bateria umywalkowa

Pochylona linia korpusu 
wtapiająca się w łagodną linię 
wylewki to wyznacznik stylistyczny 
całej serii KLUDI AMEO.

Okrągłe pokrętła KLUDI AMEO 
odwzorowują przekrój korpusu 
baterii.

W Twoim
stylu

Aranżacja łazienki 
jest tak samo ważna, 
jak projektowanie 
kuchni czy salonu. 
Również do niej możesz 
wprowadzić indywidualny 
pierwiastek. Zastosuj 
ulubioną stylistykę, 
charakterystyczne dodatki 
oraz rozwiązania, które 
wpisują się w Twój styl 
życia.
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KLUDI AMEO

41 445 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

41 671 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

41 447 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
wysięg wylewki 220 mm

41 448 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

Niech kąpiel
trwa wiecznie

Wieczorna kąpiel to czasem jedyny moment w ciągu dnia, który możesz poświęcić tylko 
sobie. Odpoczynek z książką w wannie, przy dźwiękach kojącej muzyki to pomysł na 
dobre zakończenie męczącego dnia. KLUDI AMEO przemieni łazienkę w komfortową 
strefę relaksu.

Wysięg wylewki baterii 
wielootworowej wynoszący 
220 mm sprawia, że jest to 
rozwiązanie idealne do montażu 
na szerokiej krawędzi wanny lub na 
półce poza wanną.

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa

41 830 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

41 505 05
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 170 mm

Ważne niewidoczne
dla oka

Niepodważalnymi zaletami KLUDI AMEO są zastosowane rozwiązania: 
niezawodne głowice ceramiczne, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 
oraz nowy perlator s-pointer eco pozwalający ukierunkować strumień wody oraz 
zmiejszyć jej przepływ do 6 l/min. Jeśli dodamy do tego ergonomiczny uchwyt 
umożliwiający wygodne użytkowanie oraz komfortowy termostat w bateriach 
podtynkowych, otrzymamy pełną gamę możliwości. Wybór należy do Ciebie!

Przełącznik: natrysk/wanna 
wkomponowany w linię wylewki 
jest niemal niewidoczny, co 
sprawia, że bateria jest niezwykle 
spójna wzorniczo.

41 424 05 75
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

41 424 05 30
Bateria wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy
wysięg wylewki 220 mm

41 650 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

41 657 05 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z zaworem zwrotnym

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

 WANNA

Powierzchnia: 05 chrom* brak zdjęcia14 15



KLUDI AMEO

Formę armatury natynkowej 
wyznaczają linie spójne 
z designem całej kolekcji 
KLUDI AMEO.

Ścienna bateria natryskowa 
z wygodnym sterowaniem 
bocznym to nowatorskie 
rozwiązanie gwarantujące 
prawdziwy komfort użytkowania.

Piękna
forma

Prawdziwą ozdobą każdej 
kabiny prysznicowej jest 
armatura. Niebanalne 
kształty, instalacje ukryte 
w ścianie, designerskie 
przyciski – wszystkie 
te elementy tworzą 
rozwiązania warte uwagi.

41 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

* brak zdjęcia

Ergonomia
przede wszystkim

Niezależnie od tego jaką baterię natryskową wybierzesz, 
każdą z nich będziesz obsługiwał bez najmniejszego 
problemu: wygodne w użyciu przełączniki, czytelne 
oznaczenia, precyzyjna regulacja natężenia wody 
i temperatury sprawią, że kąpiel będzie komfortowa 
oraz bezpieczna.

41 655 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

41 835 05 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów podtynkowych

41 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

41 675 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

Powierzchnia: 05 chrom

41 710 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S

41 675 05 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

67 740 05-00
Zestaw natryskowy 3S
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KLUDI BALANCE 
BLACK



KLUDI BALANCE BLACK

KLUDI BALANCE BLACK
to przykład doskonałego
wzornictwa
odpowiadającego
najnowszym trendom
projektowania wnętrz.
Baterie o powierzchni
czarny mat idealnie
wpisują się w nowoczesne
wnętrze, gdzie króluje gra
kontrastów oraz mocne
detale. 
 
 
 

Jeden z bestsellerów
marki KLUDI w nowej
odsłonie kolorystycznej
to odpowiedź na
oczekiwania wielbicieli
modnego designu. Nowe
baterie stanowią
połączenie pięknej,
intrygującej formy
z ciekawą kolorystyką.
Doskonała jakość
i precyzyjne
wykończenie dopełniają
całość kompozycji.

Idealnie zaprojektowany
uchwyt cięgna dyskretnie łączy
się z korpusem, nie zaburzając
przy tym całości formy.

Chromowane elementy są
nieodzownym dodatkiem,
podkreślającym delikatność
i proporcję kształtów.

Piękna, elegancka sylwetka
intryguje formą i kolorystyką.
Powierzchnia czary mat dodaje
pikanterii i powoduje, że znana
seria zyskuje nowy, nieznany
dotąd wymiar.

Dostępna powierzchnia: 87 czarny mat/chrom

KLUDI BALANCE BLACK
Siła kontrastu

52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
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KLUDI BALANCE BLACK

52 296 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 212 mm

52 298 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
wysokość wylewki 272 mm

52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa

52 216 87 75
Jednouchwytowa bateria
bidetowa

52 026 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
bez zestawu odpływowego

Detal
ma znaczenie

Starannie dobrane dodatki stanowią niebagatelny element 
każdego wnętrza. Kreują określony charakter i domykają całość 
kompozycji. Baterie KLUDI BALANCE BLACK o powierzchni 
czarny mat idealnie współgrają z jasnym wnętrzem,  
a jednocześnie - nadają ton pozostałym elementom aranżacji. 
Rama lustra, oświetlenie, meble czy dekoracyjne poduszki
w odcieniach czerni - możliwości jest wiele, a efekt - wyjątkowy.

Delikatne elementy dekoracyjne 
w odcieniach czarnego matu 
idealnie współgrają z jasnym 
wnętrzem.

UMYWALKA

52 246 87 75
Ścienna bateria
umywalkowa
wysięg wylewki 185 mm 

38 243*
Element podtynkowy

52 247 87 75
Ścienna bateria
umywalkowa
wysięg wylewki 235 mm 

38 243*
Element podtynkowy

Powierzchnia: 87 czarny mat/chrom* brak zdjęcia

BIDET

52 023 87 75
Jednouchwytowa bateria
umywalkowa
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KLUDI BALANCE BLACK

52 729 87 75
Podtynkowa bateria
z termostatem 

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów 
podtynkowych

52 846 87 75
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych 

29 757* 
Przełącznik trzykierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

52 650 87 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów 
podtynkowych

52 447 87 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa
montaż trójotworowy
wysięg wylewki 220 mm

52 503 87
Wylewka wannowa
wysięg wylewki 170 mm

52 445 87 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

52 847 87 75
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów zewnętrznych

29 747* 
Przełącznik dwukierunkowy
Zestaw elementów podtynkowych

52 815 87 75
Zawór podtynkowy
zestaw elementow zewnętrznych
 
53 811* 
Zawór podtynkowy
zestaw elementow podtynkowych

52 590 87 75
Wolnostojąca bateria
wannowo-natryskowa

88 088*
Zestaw elementów wewnętrznych

Baterie do wanien wolnostojących
to opcja, którą docenią zwolennicy
dużych łazienek i salonów 
kąpielowych.

NATRYSK

WANNA

Powierzchnia: 87 czarny mat/chrom* brak zdjęcia

52 830 87 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów 
podtynkowych

52 710 87 75
Jednouchwytowa bateria
natryskowa

52 835 87 75
Podtynkowa bateria
natryskowa z termostatem

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
Zestaw elementów 
podtynkowych

52 655 87 75
Podtynkowa bateria
natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
Zestaw elementów 
podtynkowych
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KLUDI FIZZ

67 600 39-00
Rączka natrysku 1S
strumień deszczowy

67 640 87-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

67 740 87-00
Zestaw natryskowy 3S
L = 900 mm

67 700 39-00
Rączka natrysku 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 750 87-00
Zestaw wannowo-natryskowy 3S
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

67 650 87-00
Zestaw wannowo-natryskowy 1S
strumień deszczowy

NATRYSK

Designerska łazienka
dla całej rodziny

Projektując nasze wnętrza, coraz większy nacisk kładziemy  
na design. Chcemy, aby nasze łazienki były piękne, modne,  
a przy tym - z powodzeniem służyły całej rodzinie. Program 
natryskowy KLUDI FIZZ, teraz dostępny w kolorze czarny mat, 
pozwala na śmiałe zestawienia kolorystyczne i zabawę formą.
Oryginalny kształt rączki natryskowej KLUDI FIZZ, dodatkowo  
w nowym kolorze, zapewnia dowolność aranżacyjną, w zgodzie  
z najnowszymi trendami.

Czerń i biel to uniwersalny duet,
który nigdy nie wyjdzie
z mody. Warto stosować go
również w doborze dodatków
i akcesoriów łazienkowych

Powierzchnia: 39 czarny mat, 87 czarny mat/chrom 9



KLUDI A-QA

64 880 87-00
Głowica natrysku 2S
dwa rodzaje strumienia:
deszczowy, kaskadowy

61 071 87-00
Wąż natryskowy
1250 mm

61 072 87-00
1600 mm

66 514 87-00
Ramię natrysku
L = 400 mm

66 515 87-00
Sufitowe ramię natrysku
L = 150 mm

NATRYSK

64 340 87-00
Głowica natrysku
400 mm

64 325 87-00
Głowica natrysku
250 mm

63 060 39-00
Przyłącze kątowe do
węża natryskowego
 
63 061 39-00
z zaworem zwrotnym

64 330 87-00
Głowica natrysku
300 mm

Błogi
odpoczynek

Prawdziwy miłośnik prysznica nie może zrezygnować
z deszczownicy! Super cienkie deszczownice KLUDI A-QA 
teraz również dostępne są w kolorze czarny mat. Gwarantują 
relaks na najwyższym poziomie, a jednocześnie zachwycają 
swą designerską formą. Dodatkową propozycją są dwa 
modele głowic ściennych, które oferują strumień deszczowy 
lub naturalny. Monolityczna forma i przemyślana technologia 
potęgują wrażenia estetyczne, a natrysk przypomina kąpiel 
pod wodospadem.

Powierzchnia: 39 czarny mat, 87 czarny mat/chrom

52 830 87 75
Podtynkowa bateria
wannowo-natryskowa
z termostatem

64 330 87-00
Głowica natrysku
300 mm

66 514 87-00
Ramię natrysku
L = 400 mm

67 640 87-00
Zestaw natryskowy 1S
L = 900 mm

63 061 39-00
Przyłącze kątowe do
węża natryskowego 
z zaworem zwrotnym
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MODNAMODNA
CZERŃCZERŃ

EkskluzywnyEkskluzywny
kolor w łaziencekolor w łazience
i kuchnii kuchni 



Dlaczego czarne armatury? 

Odpowiedź jest prosta: 

ponieważ pozwalają nam 

wyrazić nasz indywidualny styl 

w aranżacji wnętrza. 

Czerń ma wiele zalet. 

Mówi sama za siebie. 

Czarna powierzchnia dodatkowo 

podkreśla doskonałą formę 

armatury KLUDI. Niewymuszone, 

a przez to przekonujące 

wzornictwo prezentuje klasę 

premium.

W tej broszurze pokazujemy, 

jak za pomocą czerni nadać 

eleganckie akcenty stylistyczne  

i osiągnąć modny efekt na lata.

CzerńCzerń    
Ponadczasowa elegancja Ponadczasowa elegancja 

2



KLUDI NOVA FONTE   

Minimalizm w nowej odsłonie  

KLUDI NOVA FONTE. Unikalna koncepcja w trzech 

wersjach wzorniczych, na czele z KLUDI NOVA FONTE 

Puristic w kolorze czarnym matowym. Subtelna elegancja 

nie poddająca się upływowi czasu.

Precyzyjna geometria i czysta forma idą w parze  

z zaawansowaną funkcjonalnością.

Przełącznik wannowy stanowi integralny 

element korpusu, co wpływa na estetykę  

i komfort użytkowania.

4

Armatura łazienkowa. Czarny mat. 



Matowa czerń 

efektownie kontrastuje 

z bielą ceramiki, dzięki 

czemu armatura 

zyskuje siłę wyrazu.

KLUDI BOZZ 

Puryzm w najczystszej postaci 

Ponadczasowa i elegancka 

armatura do umywalek, wanien 

i kabin prysznicowych swą prostotą

nawiązuje do stylu industrialnego. 

 

Komfortowy minimalizm:  

element sterujący

i instalacja ukryte w ścianie.

6

Armatura łazienkowa. Czarny mat. 



 

Nowa odsłona kolorystyczna  

to odpowiedź na oczekiwania  

wielbicieli modnego designu.

KLUDI BALANCE

Inspirowana naturalnymi formami

Harmonijny design łączy duże, poziome 

płaszczyzny z organicznymi zaokrągleniami. 

Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu armatura 

zauroczy każdego miłośnika designu.

Modna i praktyczna: 

jednouchwytowa bateria 

natryskowa w eleganckiej 

matowej czerni może pełnić 

dodatkowo rolę półki na 

kosmetyki.

8

Armatura łazienkowa. Czarny mat. 



KLUDI FIZZ

Unikalny kształt  

Delikatny i minimalistyczny design doskonale łączy 

naturalną formę i funkcjonalność. Matowa czerń podkreśla 

wyjątkowy kształt głowicy i rączki natryskowej oraz 

akcentuje organiczne zaokrąglenia.

KLUDI A-QA 

Perfekcyjna harmonia funkcji i formy

Dla prawdziwych miłośników prysznica: super cienkie 

deszczownice KLUDI A-QA gwarantują doskonały relaks,  

a jednocześnie zachwycają swą designerską formą.

Marmur i szkło nadają łazience

ekskluzywny charakter.

 

Rączka natrysku z systemem 

odprowadzania pozostałości 

wody gwarantuje komfortowe 

użytkowanie.

10

Program natryskowy. Czarny mat. 



KLUDI L-INE S 

Stylowa linia 

Minimalistyczna. Doskonała do kuchni utrzymanej 

w nowoczesnej estetyce. Wyróżnia ją idealnie 

wyprofilowana linia wylewki w kształcie litery L. 

KLUDI BINGO STAR XS  

Dynamiczna

 

Elegancka czarna powierzchnia 

matowa wprowadza 

wyrafinowany klimat w kuchni.

Dynamiczne wzornictwo w połączeniu  

z wyjątkową ergonomią to znaki firmowe 

tej armatury. Smukły łuk wylewki i delikatny 

minimalistyczny uchwyt stanowią akcenty 

dopełniające całość kompozycji.

12

Armatura kuchenna. Czarny mat. 



KLUDI NOVA FONTE

KLUDI NOVA FONTE 
Puristic 
bateria umywalkowa 
montaż trójotworowy
wysokość wylewki 185 mm

Nr art. 20 143 39 15

Umywalka

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
bateria umywalkowa 
montaż jednootworowy
wysokość wylewki 185 mm

Nr art. 20 118 39 15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 180 mm 

Nr art. 20 144 39 15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
bateria wannowo-natryskowa  

Nr art. 20 540 39 15

Wanna

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic 
podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych 
 
Nr art. 20 650 39 15

KLUDI NOVA FONTE 
Puristic 
podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa z termostatem 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych

Nr art. 20 830 39 15

KLUDI NOVA FONTE 
Puristic 
bateria natryskowa

 
 

Nr art. 20 710 39 15

Natrysk

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
podtynkowa bateria natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych 
 

Nr art. 20 655 39 15

KLUDI NOVA FONTE 
Puristic  
podtynkowa bateria natryskowa  
z termostatem 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych

Nr art. 20 835 39 15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
zestaw natryskowy 1S 
L = 900 mm  
pręt ścienny - metalowy

Nr art. 20 840 39-15

KLUDI NOVA FONTE  
rączka natrysku 1S 
strumień deszczowy 
z systemem szybkiego usuwania 
kamienia wapiennego

Nr art. 39 120 39-00

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
zestaw wannowo-natryskowy 1S 
 

Nr art. 20 850 39-15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic 
ścienny uchwyt natryskowy

Nr art. 20 552 39-15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic 
przyłącze kątowe do węża  
natryskowego

Nr art. 20 543 39-15

KLUDI NOVA FONTE  
Puristic  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 240 mm
 

Nr art. 20 146 39 15
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria
umywalkowa 75 
z zamykanym zaworem spustowym 
typu PUSH-OPEN
lub bez zaworu spustowego* 
wysokość wylewki 75 mm 

Nr art. 38 266 39 76 i * 38 272 39 76

Umywalka

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria
umywalkowa 100 
z zamykanym zaworem spustowym  
typu PUSH-OPEN
lub bez zaworu spustowego* 
wysokość wylewki 100 mm 

Nr art. 38 288 39 76 i * 38 282 39 76

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria
umywalkowa 
wysokość wylewki 240 mm

 

Nr art. 38 286 39 76

KLUDI BOZZ  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 180 mm  
Produkt uzupełniający:  
element podtynkowy 38 243 

Nr art. 38 244 39 76

KLUDI BOZZ  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 230 mm  
Produkt uzupełniający:  
element podtynkowy 38 243
 

Nr art. 38 245 39 76

Bidet

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria bidetowa 
z zestawem odpływowym
 

Nr art. 38 533 39 76

KLUDI BOZZ  
zestaw higieniczny - komplet 

Nr art. 38 998 39 76

KLUDI BOZZ 
jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa 
montaż przy wolnostojących wannach
Produkt uzupełniający: 
zestaw elementów  
podtynkowych 88 088
 

Nr art. 38 590 39 76

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria natryskowa

Nr art. 38 831 39 76

Natrysk

KLUDI BOZZ 
bateria natryskowa z termostatem

Nr art. 35 203 39 38

KLUDI BOZZ  
podtynkowa bateria natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych

Nr art. 38 655 39 76

KLUDI BOZZ  
podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych
 
 
Nr art. 38 650 39 76

KLUDI BOZZ  
wylewka wannowa 
montaż naścienny
wysięg wylewki 160 mm

Nr art. 38 505 39

Wanna

KLUDI BOZZ  
jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa

Nr art. 38 691 39 76
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KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym 
wysokość wylewki 100 mm

Nr art. 52 023 87 75

Umywalka

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 100
wysokość wylewki 100 mm

Nr art. 52 026 87 75

Bidet Wanna

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria bidetowa 
z zestawem odpływowym

 

Nr art. 52 216 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa

 

Nr art. 52 445 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa 
montaż przy wolnostojących wannach
Produkt uzupełniający: 
zestaw elementów  
podtynkowych 88 088 

Nr art. 52 590 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa 
montaż stojący trójotworowy 
wysięg wylewki 220 mm

 

Nr art. 52 447 87 75

KLUDI BALANCE  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 185 mm  
Produkt uzupełniający:  
element podtynkowy 38 243
 
Nr art. 52 246 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 272 
wysokość wylewki 272 mm

Nr art. 52 298 87 75

KLUDI BALANCE  
bateria umywalkowa ścienna 
do montażu podtynkowego  
wysięg wylewki 235 mm  
Produkt uzupełniający:  
element podtynkowy 38 243

Nr art. 52 247 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 212 
wysokość wylewki 212 mm 

Nr art. 52 296 87 75

KLUDI BALANCE  
podtynkowa bateria  
natryskowa z termostatem 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych 
Nr art. 52 835 87 75

KLUDI BALANCE  
podtynkowa bateria z termostatem 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych 

Nr art. 52 729 87 75

KLUDI BALANCE  
przełącznik trzykierunkowy  
zestaw elementów natynkowych 
Produkt uzupełniający: 
przełącznik trzykierunkowy 29 757 
 
 
Nr art. 52 846 87 75

KLUDI BALANCE  
jednouchwytowa bateria natryskowa

 

Nr art. 52 710 87 75

KLUDI BALANCE  
podtynkowa bateria natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych

Nr art. 52 655 87 75

KLUDI BALANCE  
podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych 

Nr art. 52 650 87 75

KLUDI BALANCE  
podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa z termostatem 
zestaw elementów natynkowych
Produkt uzupełniający: 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
zestaw elementów podtynkowych
 
Nr art. 52 830 87 75

KLUDI BALANCE  
wylewka wannowa 
montaż naścienny 
wysięg wylewki 170 mm

 

Nr art. 52 503 87

Natryski

KLUDI BALANCE  
przełącznik dwukierunkowy 
zestaw elementów natynkowych 
Produkt uzupełniający: 
przełącznik trzykierunkowy 29 747
 
 
Nr art. 52 847 87 75

KLUDI BALANCE  
zawór podtynkowy 
zestaw elementów natynkowych 
Produkt uzupełniający: 
zawór podtynkowy 53 811 

Nr art. 52 815 87 75
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KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ  
zestaw natryskowy 3S 
L = 900 mm

Nr art. 67 740 87-00

KLUDI FIZZ  
zestaw wannowo-natryskowy 3S
 
 

Nr art. 67 750 87-00

KLUDI FIZZ  
rączka natrysku 3S 
trzy rodzaje strumienia:
deszczowy, miękki, masujący

Nr art. 67 700 39-00

KLUDI FIZZ  
rączka natrysku 1S 
strumień deszczowy

Nr art. 67 600 39-00

KLUDI FIZZ  
zestaw natryskowy 1S 
L = 900 mm

Nr art. 67 640 87-00

KLUDI FIZZ  
zestaw wannowo-natryskowy 1S

 

Nr art. 67 650 87-00

KLUDI 
przyłącze kątowe do węża 
natryskowego 
z zaworem zwrotnym*

Nr art. 63 060 39-00 i *63 061 39-00

KLUDI A-QA

KLUDI A-QA  
głowica natrysku  
Ø 250 mm 
głowica wykonana z metalu 
strumień deszczowy  
strumień kaskadowy 

Nr art. 64 880 87-00

KLUDI A-QA  
głowica natrysku  
Ø 250 mm 
głowica wykonana z metalu 
strumień deszczowy 
 

Nr art.  64 325 87-00

KLUDI A-QA  
ramię natrysku 
do głowicy natrysku 
wysięg 400 mm
 

Nr art. 66 514 39-00

KLUDI SUPARAFLEX  
wąż natryskowy
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm* 

Nr art. 61 072 39-00 i * 61 071 39-00

KLUDI A-QA 
sufitowe ramię natrysku 
do głowicy natrysku 
wysięg 150 mm
 
 

Nr art. 66 515 39-00

KLUDI

Syfon butelkowy G 1 1/4

  
 

Nr art.  10 020 39-00

KLUDI 
zamykany zawór spustowy

typu PUSH-OPEN G 1 1/4

do umywalek z przelewem 

Nr art.  10 426 39-00

KLUDI A-QA  
głowica natrysku 
Ø 300 mm 
głowica wykonana z metalu 
strumień deszczowy 
 

Nr art.  64 330 87-00

KLUDI A-QA  
głowica natrysku 
Ø 400 mm 
głowica wykonana z metalu 
strumień deszczowy 
 

Nr art.  64 340 87-00

KLUDI 
przyłącze kątowe do węża 
natryskowego ze ściennym 
uchwytem natryskowym 

Nr art.  60 547 39-00
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ARMATURA KUCHENNA

KLUDI L-INE  
jednouchwytowa bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
 

 

Nr art. 42 814 39 77

KLUDI L-INE S  
jednouchwytowa bateria kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka (360°) 

 

Nr art.   40 851 39 75 

KLUDI BINGO STAR  
jednouchwytowa bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 

 
 

Nr art.  42 803 39 78

KLUDI BINGO STAR XS
jednouchwytowa bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 

 
 

Nr art.  46 803 39 78

KLUDI L-INE S  
jednouchwytowa bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 

 
 

Nr art.   40 803 39 75

KLUDI BINGO STAR  
jednouchwytowa bateria kuchenna 
wyciągana, obrotowa wylewka (230°) 

 

Nr art.  42 851 39 78 

KLUDI BINGO STAR XS
jednouchwytowa bateria kuchenna 
wyciągana, obrotowa wylewka (360°) 

 

Nr art.  46 851 39 78 

KLUDI L-INE S  
jednouchwytowa bateria kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka (360°) 

 
 

Nr art.   40 851 87 75

KLUDI BINGO STAR XS
jednouchwytowa bateria kuchenna 
wyciągana, obrotowa wylewka (360°)
 
 
 

Nr art.  46 851 87 78

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS
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SMART LUXURY

4

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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KLUDI COCKPIT DiscoveryDoskonały 
design, intuicyjna
obsługa, 
ergonomia,
wysoka
jakość, 
zaawansowana
technologia
“Water in 
Perfection”.
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W przemyśle motoryzacyjnym  

projektanci kładą nacisk na maksymalną  

funkcjonalność i prostotę rozwiązań. Integralny  

element - kokpit - musi być tak zaprojektowany, 

aby idealnie spełniać potrzeby swych  

użytkowników i zapewniać im pełne  

bezpieczeństwo. Wzorując się na tych ideach,  

marka KLUDI stworzyła innowacyjny system  

natryskowy KLUDI COCKPIT Discovery.  

Przemyślana forma i oszczędny design  

zapewniają intuicyjne użytkowanie, a idealne 

połączenie wszystkich elementów potęguje  

komfort kąpieli.

Sztuka prostoty Intuicyjna obsługa
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Stworzenie wyjątkowego produktu to  

prawdziwe wyzwanie. Wymaga innowacyjnego  

pomysłu w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb  

użytkowników. Następnie – doskonałego projektu  

i jego realizacji z dbałością o każdy szczegół i stałą 

kontrolę jakości. Taką właśnie drogę przebyliśmy 

tworząc KLUDI COCKPIT Discovery – produkt, 

który na nowo interpretuje właściwości użytkowe 

natrysku. Naszym celem było stworzenie możliwie  

najprostszego, uniwersalnego rozwiązania dla  

każdego – bez względu na wiek i możliwości 

ruchowe. 

Sterowanie pokrętłami odbywa się intuicyjnie, 

bez konieczności naciskania elementów podczas 

obsługi. Dodatkowo, zintegrowana z całością  

półka tworzy wygodne miejsce na kosmetyki  

i przybory kąpielowe. Panel sterowania jest  

pochylony w kierunku użytkownika pod kątem  

40°, co znacznie ułatwia obsługę. 

Zaokrąglone krawędzie, lekki kształt głowicy 

górnej i rączki natrysku wpływają na ergonomię,  

a konsekwentna forma i jasna kolorystyka  

całości plasują produkt na pierwszym miejscu  

pod względem designu.  

Komfort na najwyższym  
poziomie

Ergonomia
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Dzięki minimalistycznym kształtom,  

gładkim liniom i eleganckiej kolorystyce,  

system natryskowy KLUDI COCKPIT  

Discovery przekształci Twoją łazienkę  

w elegancki salon kąpielowy. Uproszczona,  

zredukowana forma sprawia wrażenie  

lekkości i podkreśla delikatny design  

poszczególnych elementów. Półka jest  

idealnie zintegrowana z całością, a smukła  

forma deszczownicy i dopasowana do niej  

rączka natrysku tworzą znakomity duet  

zamykający całość kompozycji. 

Funkcjonalny minimalizm Design
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KLUDI COCKPIT Discovery to synteza  

niemieckiej precyzji, doskonałej jakości  

i najwyższej klasy materiałów. Wszystkie  

elementy wykonano z największą starannością  

i dbałością o każdy szczegół. Przykładem może  

być półka z aluminium - materiału wyjątkowo 

lekkiego, trwałego, w 100% nadającego się do 

recyklingu. Dodatkowe pokrycie półki białą  

farbą proszkową zabezpiecza jej powierzchnię 

przed zarysowaniami i dodaje eleganckiego  

połysku. Kolejne elementy – pokrętła regulacji 

temperatury oraz ścienny uchwyt prysznicowy 

wykonano z wysokiej klasy metalu, co ma  

niebagatelne znaczenie dla trwałość produktu  

i jakości obsługi na długie lata.

Precyzyjne wykonanie
i wysoka jakość materiałów

Najwyższa jakość
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Wszystkie produkty KLUDI powstają  

w oparciu o pięć zasad: precyzyjne wykonanie,  

doskonała powierzchnia, komfort obsługi, 

zaawansowana technologia i najwyższa jakość. 

Nie mniej ważna jest funkcjonalność. Wszystko  

to gwarantuje powstanie doskonałego produktu, 

który będzie cechował się najwyższą jakością  

i komfortem użytkowania na długie lata. 

KLUDI wyznacza najwyższe 
standardy jakości

JAKOŚĆ
_  Użycie najlepszych  

materiałów
_  Wysokiej klasy półka  

wykonana z aluminium
_  Element funkcyjny  

wykonany z mosiądzu
_  Pokrętła wykonane  

z solidnego, odpornego na  

uszkodzenia materiału (metal)
_  Made in Germany

POŁYSK
_  Wysokiej jakości chromowana  

powierzchnia
_  Idealne pokrycie półki aluminiowej  

farbą proszkową 

TECHNOLOGIA
_  Wysokiej klasy głowice  

ceramiczne KLUDI zapewniają 

długotrwałe użytkowanie  

i cichą pracę

PRECYZJA
_  Dopracowany każdy detal
_  Optymalnie zaprojektowany 

panel sterowania
_  Jasne, klarowne oznaczenia
_ Intuicyjna obsługa

KOMFORT
_  Zintegrowana z całością półka to idealne miejsce 

na kosmetyki (szer. 550mm)
_  Kształt głowicy jest prostokątny (400x260mm), 

dzięki czemu strumień wody obejmuje całe ciało
_   Możliwość regulacji kąta nachylenia rączki  

w uchwycie (75°)
_  Kąt nachylenia oraz kształt rączki natryskowej 

zwiększają komfort użytkowania



Pure Function
All you need
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Połączenie doskonałego designu, perfekcyjnej 

funkcjonalności i niezawodnego rzemiosła 

to podstawy sukcesu marki KLUDI. Hasło 

“Water in Perfection” podkreśla długą tradycję 

i bogate doświadczenie marki KLUDI w branży 

sanitarnej. Niemiecka precyzja, długoletnie 

doświadczenie, nowoczesny proces produkcyjny 

zlokalizowany w Europie to argumenty, dzięki 

którym produkty KLUDI zyskują coraz więcej 

użytkowników na całym świecie.

KLUDI – więcej niż bateria 

Staranny dobór komponentów 
i precyzja wykonania baterii KLUDI 

to gwarancja trwałości na długie lata. 

Sercem każdej baterii jest głowica 
ceramiczna. Choć niewidoczna, stanowi 
najważniejszy element wpływający na 

działanie produktu.

Każdy produkt to idealne połączenie 
funkcji i formy, a dbałość o najmniejsze 

detale sprawia, że docenią go nawet 
najbardziej wymagający użytkownicy.

Proces projektowania baterii KLUDI 
dokonywany jest z myślą o potrzebach 

i stylu życia naszych klientów. 
Priorytetem KLUDI jest wygoda oraz 

komfort użytkowania.

Połysk oraz idealnie gładka 
powierzchnia to efekt precyzyjnej 

obróbki, podczas której baterie 
poddawane są kolejnym etapom 

szlifowania i polerowania.

Pure Function
Jedna idea – trzy serie 
produktów

Podstawowym założeniem koncepcji KLUDI Pure 

Function jest połączenie uniwersalnego designu 

z wysoką funkcjonalnością, przy zachowaniu atrakcyjnej 

ceny produktu. Kolekcję Pure Function tworzą trzy 

serie: KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid oraz 

KLUDI Pure&Style, a każda z nich została stworzona 

z myślą o różnorodnych oczekiwaniach i gustach. 

Dzięki swej eleganckiej, uniwersalnej formie, armatura 

KLUDI Pure Function doskonale wpisze się w aranżacje 

utrzymane w nowoczesnym, jak i w klasycznym stylu. 

Dzięki inteligentnym funkcjom – sprosta oczekiwaniom 

najbardziej wymagających użytkowników.

Nowoczesną linię armatury 

KLUDI Pure&Easy docenią 

osoby otwarte, prowadzące 

aktywny styl życia. Kolekcję 

charakteryzuje mocno 

zarysowana sylwetka oraz 

przykuwające uwagę detale. 

Białe lub chromowane 

powierzchnie baterii podkreślą 

oszczędną, wyważoną 

stylistykę minimalistycznej 

łazienki.

Serię KLUDI Pure&Solid 

docenią osoby przykładające 

dużą wagę do ergonomii, 

jakości wykonania oraz 

trwałości. Równie ważne jest 

klasyczne i ponadczasowe 

wzornictwo – eleganckie 

kształty, które pasują do 

naturalnych materiałów, 

owalnych form ceramiki oraz 

stonowanej kolorystki.

Rozwiązania z kolekcji 

KLUDI Pure&Style zachwycą 

miłośników przemyślanego 

wzornictwa, preferujących 

nowoczesną stylistykę. Prosta, 

czytelna linia armatury 

z zaokrąglonymi krawędziami 

odzwierciedla najnowsze 

wnętrzarskie trendy. 

KLUDI Pure&Easy KLUDI Pure&Solid KLUDI Pure&Style 

Wstęp
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Uniwersalne wnętrze

Każda łazienka jest inna 

i potrzebuje odmiennych 

rozwiązań. KLUDI, 

wychodząc naprzeciw tym 

wymaganiom,  oferuje szeroki 

wybór produktów, które wpiszą 

się w indywidualne potrzeby 

wszystkich użytkowników.

KLUDI FreiRaum:

• Baterie umywalkowe 

 pasują do umywalek 

 o różnych rozmiarach 

 i wysokościach.

• Baterie podtynkowe 

 pozwalają na 

 oszczędność miejsca przy 

 wannie i pod prysznicem.

• Baterie wannowe 

 i natryskowe 

 zaprojektowane są w taki 

 sposób, aby korpus 

 znajdował się jak najbliżej 

 ściany. 

Detale świadczą o perfekcji

Dbałość o najdrobniejsze 

szczegóły sprawia, że każdy 

element armatury KLUDI 

stanowi idealne połączenie 

designu i funkcjonalności. 

Zmniejszone zużycie wody, 

wygoda oraz bezpieczeństwo 

użytkowania sprawiają, że 

łazienka spełnia potrzeby całej 

rodziny.

KLUDI DetailLiebe: 

• Idealna harmonia pomiędzy 

 formą a funkcjonalnością 

 gwarantuje komfortowe 

 oraz intuicyjne korzystanie 

 z baterii. Dzięki optymalnej 

 długości uchwytu i wysokiej 

 klasy głowicy, obsługa 

 baterii staje się prawdziwą 

 przyjemnością. 

•  Ergonomiczny przełącznik 

 użyty w bateriach 

 wannowo-natryskowych 

 pozwala w łatwy i wygodny 

 sposób przekierować 

 strumień wody z wylewki na 

 rączkę natrysku.

Głowica – najważniejszy 

element baterii

Głowice KLUDI powstają 

w oparciu o fachową wiedzę 

i wieloletnie doświadczenie, 

dlatego spełniają najwyższe 

normy jakości oraz 

niezawodnie służą milionom 

użytkowników. 

KLUDI HerzStück :

• Głowice o bardzo 

 długim czasie bezawaryjnej 

 eksploatacji.

• Optymalizacja głowic pod 

 kątem cichego przepływu 

 wody.

Bezawaryjność na długie lata

 

Długi okres eksploatacji 

armatury stanowi o jej 

wysokiej jakości. Jednym 

z głównych fundamentów 

KLUDI jest wykorzystanie 

podczas procesu produkcji 

sprawdzonych technologii oraz 

najwyższej klasy materiałów. 

KLUDI WertArbeit: 

• Precyzyjna obróbka 

 wszystkich elementów 

 armatury, które po montażu 

 tworzą idealną całość.

•  Zastosowanie podczas 

 produkcji odpornego na 

 korozję mosiądzu 

 i najwyższej klasy 

 komponentów, które 

 spełniają wysokie 

 wymagania dotyczące 

 kontaktu z wodą pitną.

Połysk przez wiele lat

Podczas użytkowania, baterie 

wystawione są na trudne 

warunki eksploatacyjne. Aby 

przez wiele lat zachowały 

nieskazitelny blask, 

poddawane są procesowi 

chromowania. 

KLUDI GlanzVoll:

• Doskonała jakość 

 elementów chromowanych. 

• Piękny, utrzymujący się 

 przez wiele lat połysk.

• Wysokiej jakości 

 powierzchnie, łatwe do 

 utrzymania w czystości.

Ekologia na pierwszym miejscu

KLUDI to armatura 

o wyjątkowych właściwościach 

użytkowych, zaprojektowana 

z myślą o oszczędzaniu wody 

i energii.

• Bateria umywalkowa 

 KLUDI Pure&Easy 

 z funkcją „EcoPlus”, 

 umożliwia ekologiczną 

 eksploatację. Zimna woda 

 płynie, kiedy uchwyt 

 znajduje się w środkowej 

 pozycji, natomiast po 

 przesunięciu go w lewo, 

 otrzymujemy wodę 

 zmieszaną.

 • Innowacyjna technologia 

 zastosowana w perlatorach 

 KLUDI Eco zmniejsza 

 zużycie wody o 50%.

KLUDI - mocne argumenty

Mocne Argumenty
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Maksymalna elastyczność 
Moduł podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX to 
optymalne rozwiązanie pasujące prawie do 
wszystkich elementów natynkowych.

Maksymalna kompatybilność 
Uniwersalne mocowania pozwalają na stabilne 
zamocowanie KLUDI FLEXX.BOXX na różnych 
powierzchniach.

Maksymalne dopasowanie 
Elastyczny montaż przyścienny, dzięki 
przetłoczeniom – możliwy również na nierównych 
podłożach. 

Pomoc w  montażu
Sztywna wkładka służy za 
podstawę pod poziomicę 
zapewniając w ten sposób 
precyzyjny montaż modułu 
w ścianie. 

Moduł do przepłukiwania 
instalacji
Nowy element umieszczony 
wewnątrz modułu podtynkowego 
gwarantuje szybkość i komfort 
przepłukiwania.

Ochrona przed wilgocią
Elastomerowy korpus zapewnia 
szczelność modułu.

 

 
 

Maksymalna precyzja
Precyzyjnie wykonana 
mosiężna płyta 
zapewnia szczelność, 
a powiększone kanały 
optymalny przepływ. 

Ochrona akustyczna
Szum płynącej wody 
nie jest przenoszony 
przez ścianę, lecz 
automatycznie 
tłumiony przez 
elastomer.

KLUDI FLEXX.BOXX
Uniwersalny moduł 
podtynkowy

Nie wiesz jeszcze jakie baterie wybrać do łazienki, a fachowcy kończą 

montowanie instalacji? To nie problem. Dzięki zastosowaniu modułu 

podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX, wyboru idealnej armatury możesz 

dokonać później. Rozwiązanie to umożliwia montaż różnych modeli baterii 

natynkowych: z mieszaczem, z termostatem, czy też z wbudowanym 

zaworem zwrotnym.

Zalety KLUDI FLEXX.BOXX:

•  możliwość wyboru armatury natynkowej w dowolnym momencie 

 po zamontowaniu KLUDI FLEXX.BOXX;

•  możliwość wymiany w dowolnym momencie klasycznej armatury 

 na termostatyczną;

•  maksymalna izolacja akustyczna – osłona elastomerowa pochłania 

 odgłosy przepływającej wody;

•  idealna ochrona przed skraplającą się wodą i wilgocią;

•  możliwość instalacji nawet w przypadku występowania nierówności 

 ścian;

•  20-letni okres gwarancji.

Produkt jest kompatybilny 
z seriami:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2, 
KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, 
KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA, 
KLUDI BOZZ, KLUDI PURE&STYLE, 
KLUDI ZENTA, KLUDI PURE&SOLID, 
KLUDI  PURE&EASY, KLUDI PUSH, 
KLUDI PROVITA

Elastyczny spód 
obudowy KLUDI 
FLEXX.BOXX niweluje 
nierówności ściany.

Idealna ochrona przed 
skraplającą się wodą 
i wilgocią.

Jednolita konstrukcja 
mieści w sobie 
elementy funkcyjne. 

Dzięki swojej 
konstrukcji 
elastomerowa 
obudowa idealnie 
tłumi wszelkie szumy.

Optymalna głębokość 
montażu: od 80 do 
110 mm.

KLUDI FLEXX.BOXX



K
LU

D
I P

ur
e&

E
a

sy

KLUDI Pure&Easy



K
LU

D
I P

ur
e&

E
a

sy

1312

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Lekkość i prostota

Dynamiczna forma baterii podkreśli świeży 
i nowoczesny charakter łazienki.

Symbolika bieli jest oczywista – to czystość oraz 
elegancki minimalizm. Detale w bieli uzupełnią 
stylistykę nowoczesnej łazienki.

Nowoczesnej łazience wystarczy 

parę subtelnych, minimalistycznych 

detali, które podkreślą aranżację 

i perfekcyjnie wpiszą się w jej styl. Aby 

osiągnąć taki efekt, uwzględnijmy 

w wystroju armaturę KLUDI Pure&Easy! 

Przemyślane wzornictwo, uniwersalność, 

a jednocześnie niebanalna, precyzyjnie 

poprowadzona linia sprawiają, że baterie 

KLUDI Pure&Easy doskonale sprawdzą się 

w nowoczesnych wnętrzach. 

Seria KLUDI Pure&Easy stanowi 

połączenie oryginalności 

i wszechstronności. Dzięki dwóm 

wariantom wykończenia, armatura 

występująca w stylowej ponadczasowej 

bieli oraz eleganckim, lśniącym chromie  

perfekcyjnie uzupełni Twoją łazienkę.
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KLUDI Pure&Easy

Wysoka jakość na długie lata. Armatura z serii KLUDI Pure&Easy każdego dnia zaskakuje precyzją wykonania, perfekcją 
i dbałością o szczegóły. Właśnie takimi rozwiązaniami lubimy się otaczać.

KLUDI Pure&Easy
Inwestycja, która się opłaca

Głowice EcoPlus – 

rozsądny wybór

EcoPlus oznacza 

czystą oszczędność. 

Funkcja EcoPlus 

zapewnia wypływ 

zimnej wody 

w środkowym 

położeniu uchwytu. 

Po przesunięciu 

uchwytu w lewą 

stronę, otrzymamy 

wodę zmieszaną.

Więcej przestrzeni 

z KLUDI FreiRaum

Baterie wannowe 

i natryskowe 

zaprojektowane 

zostały tak, aby korpus 

znajdował się jak 

najbliżej ściany. Dzięki 

temu oszczędzamy 

miejsce, co jest 

szczególnie ważne 

w małych kabinach 

natryskowych.

Z myślą 

o najmłodszych

Czytelne, jasne 

oznaczenia są 

szczególnie istotne, 

jeśli z baterii 

korzystają małe dzieci.

GlanzVoll - połysk 

i blask

Perfekcyjnie 

wyprofilowana, 

gładka powierzchnia 

armatury KLUDI 

wpływa nie tylko na 

ostateczny wygląd 

produktu, ale również 

na łatwość pielęgnacji 

armatury.

Jeśli prowadzisz nowoczesny styl życia i jesteś 

otwarty na nowości, z pewnością docenisz 

modny, bezpretensjonalny design armatury 

KLUDI Pure&Easy.
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KLUDI Pure&Easy

UMYWALKA

*Brak zdjęcia Powierzchnia: 05 chrom

BIDET

WANNA

NATRYSK

37 385 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 60 
z zestawem odpływowym

37 285 05 65*
z zestawem odpływowym
z tworzywa

37 382 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
z zestawem odpływowym 

37 282 05 65* 
z zestawem odpływowym 
z tworzywa

37 028 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
bez zestawu odpływowego

37 289 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
woda zimna w środkowym 
położeniu uchwytu 
z zestawem odpływowym

37 290 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100 
z zestawem odpływowym 

37 190 05 65*
z zestawem odpływowym
z tworzywa

37 292 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100
bez zestawu odpływowego

37 276 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
do bezciśnieniowych urządzeń 
grzewczych
z zestawem odpływowym 

37 275 05 65* 
bez zestawu odpływowego

37 286 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
przepływ wody 2 l/min przy 
ciśnieniu 3 bar
z zestawem odpływowym 
z tworzywa

37 533 05 65
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa
z zestawem odpływowym

37 023 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa
z zestawem odpływowym 

37 024 05 65*
bez zestawu odpływowego

37 284 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
uchwyt uniwersalny 120 mm

37 287 05 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
uchwyt kliniczny 180 mm

37 650 05 65
Podtynkowa bateria 
wannowo-natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

37 657 05 65*
z zaworem zwrotnym

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy 

37 681 05 65
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

37 841 05 65
Jednouchwytowa bateria 
natryskowa

37 655 05 65
Podtynkowa bateria 
natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

38 636
element podtynkowy
 

38 828
element podtynkowy
 

37 419 05 65
Podtynkowa bateria 
wannowo-natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

38 636*
element podtynkowy

37 420 05 65
Podtynkowa bateria 
natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

38 828*
element podtynkowy

MODUŁ PODTYNKOWY
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UMYWALKA

BIDET WANNA NATRYSK

Biała powierzchnia baterii kojarzy się z czystością 

i świeżością. Armatura KLUDI Pure&Easy w kolorze 

białym to dobry wybór dla wszystkich, którzy 

cenią proste, nowoczesne formy w jasnej, świeżej 

odsłonie.

KLUDI Pure&Easy
Perfekcyjna biel

Powierzchnia: 91 biały/chrom

Doskonałość w każdym szczególe. W serii KLUDI Pure&Easy liczy się każdy detal. Subtelny, 
ergonomiczny uchwyt baterii umożliwia łatwą i precyzyjną regulację temperatury wody.

37 292 91 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100
bez zestawu odpływowego

37 290 91 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym 

37 382 91 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
z zestawem odpływowym

37 028 91 65
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 70
bez zestawu odpływowego

37 533 91 65
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa
z zestawem odpływowym 

37 681 91 65
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa

37 841 91 65
Jednouchwytowa bateria 
natryskowa
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Piękno i ergonomia

Siła charakteru. Armatura z serii KLUDI Pure&Solid 
mistrzowsko wpisze się zarówno w geometryczne, jak 
i opływowe formy ceramiki i mebli łazienkowych.

Wygoda i oszczędność na co dzień. Zintegrowany 
z baterią perlator jest odporny na gromadzenie się 
kamienia, a przy tym pozwala na oszczędzanie wody.

Seria KLUDI Pure&Solid oznacza klasę 

i ponadczasowy styl. Jest niezawodna, 

ergonomiczna oraz doskonała jakościowo. 

KLUDI Pure&Solid zręcznie łączy dwie 

cechy: przemyślany, dopracowany 

design oraz precyzję wykonania. Dzięki 

mistrzowsko opracowanej linii i doskonałemu 

wykończeniu, armatura KLUDI Pure&Solid 

wpisze się zarówno we wnętrze w stylu 

nowoczesnym, jak i aranżację, w której 

króluje klasyka i przywiązanie do tradycji. 

Idealna kompozycja oraz opracowany 

w każdym szczególe kształt wylewki 

sprawią, że bateria wzorowo uzupełni projekt 

łazienki, niezależnie od układu czy wielkości 

pomieszczenia.
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KLUDI Pure&Solid

Pierwszorzędna jakość wykonania. Armatura KLUDI to rozwiązanie dla osób pragnących otaczać się 
wyposażeniem najwyższej klasy, gwarantującym trwałość i funkcjonalność na długie lata.

KLUDI Pure&Solid
Nowa jakość w łazience

Doskonała w każdym 

calu

KLUDI Pure&Solid to 

najlepsza z decyzji: do 

produkcji baterii zostały 

wykorzystane najwyższej 

jakości materiały, dzięki 

czemu jej codzienne 

użytkowanie to 

prawdziwa przyjemność.

Ergonomia na 

pierwszym miejscu

W KLUDI Pure&Solid 

funkcjonalność spotyka 

się z przemyślanym 

stylem. Piękny, 

perfekcyjnie 

zaprojektowany uchwyt 

zapewnia wygodną 

i łatwą obsługę.

Cenisz sobie chwile relaksu 

w domowym zaciszu? 

Przywiązujesz wagę do 

szczegółów i stawiasz na 

najwyższą jakość? KLUDI 

Pure&Solid to seria dla Ciebie! 

KLUDI FreiRaum - 

więcej przestrzeni

Baterie Pure Function 

zostały zaprojektowane 

zgodnie z koncepcją 

FreiRaum. Armatura 

wannowa i natryskowa 

znajduje się bliżej 

ściany, dzięki czemu 

mamy więcej swobody 

podczas korzystania 

z kąpieli.

KLUDI HerzStück  – 

perfekcyjne wykonanie

Głowice ceramiczne 

KLUDI zapewniają 

komfortową 

obsługę baterii oraz 

równomierny i cichy 

przepływ wody.
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KLUDI Pure&Solid

UMYWALKA NATRYSK

*Brak zdjęcia

BIDET WANNA

Powierzchnia: 05 chrom

Kojąco lub energetycznie. 
Dostosuj wysokość natrysku 
do swoich potrzeb, a następnie 
wybierz jedną z trzech opcji 
strumienia. Korzystanie 
z natrysku nigdy nie było tak 
proste! 

34 385 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 60
z zestawem odpływowym

34 382 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 75
z zestawem odpływowym 

34 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 276 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 75
do bezciśnieniowych urządzeń 
grzewczych
z zestawem odpływowym

34 290 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym

34 292 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 025 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa
z zestawem odpływowym

34 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

34 394 05 75 
Bateria umywalkowa 
montaż trójotworowy 
wylewka stała
z zestawem odpływowym 

34 216 05 75
Jednouchwytowa bateria 
bidetowa
z zestawem odpływowym 

34 681 05 75
Jednouchwytowa bateria 
wannowo-natryskowa 

34 423 05 75
Jednouchwytowa bateria 
wannowo-natryskowa
montaż czterootworowy na półce 
montażowej przy wannie 
wysięg wylewki 220 mm

34 650 05 75
Podtynkowa bateria wannowo-
natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych
34 657 05 75*
z zaworem zwrotnym

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

34 841 05 75
Jednouchwytowa bateria 
natryskowa

34 655 05 75
Podtynkowa bateria 
natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

34 419 05 75
Podtynkowa bateria wannowo-
natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

38 636*
element podtynkowy

34 420 05 75
Podtynkowa bateria 
natryskowa
zestaw elementów 
zewnętrznych

38 828*
element podtynkowy

38 636
element podtynkowy
 

38 828
element podtynkowy
 

MODUŁ PODTYNKOWY
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KLUDI Pure&Style
Subtelny minimalizm

KLUDI Pure&Style

Doskonała forma i precyzja wykonania 
sprawią, że odnajdziemy radość w codziennych 
czynnościach. 

Absolutna harmonia. Geometryczne kształty 
armatury pozwalają na zachowanie równowagi 
stylu, a jednocześnie -  wygodne korzystanie 
z baterii. 

Ekologia to styl bycia! Jednouchwytowa bateria umywalkowa wyposażona w oszczędny perlator 
pozwala na ograniczenie przepływu wody o 50%.

Seria KLUDI Pure&Style w subtelny sposób łączy wysokiej 

klasy wzornictwo z funkcjonalnością udowadniając, że 

jedno bez drugiego nie jest możliwe. Dzięki temu, seria 

KLUDI Pure&Style staje się niezbędnym elementem 

pięknych, nowoczesnych wnętrz, od których oczekujemy 

także wygody i komfortu. To również dowód na to, że 

doskonały design nie oznacza dużych wydatków.
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KLUDI Pure&Style

Postaw na funkcjonalność. Wybierz dowolny strumień wody – miękki i delikatny lub silny i energetyzujący. 

KLUDI Pure&Style
Siła szczegółu

Sekret eleganckiego charakteru 

KLUDI Pure&Style tkwi w prostych 

liniach i subtelnych formach. 

To doskonała propozycja dla osób, 

które stawiają na estetykę, a we 

wnętrzach preferują odświeżający 

i nowoczesny styl.

Subtelna, lekka linia

Proste linie i zaokrąglone 

krawędzie w stylu 

SoftEdge to elementy 

nowoczesnego stylu, 

których nie może 

zabraknąć w modnym 

wnętrzu. 

KLUDI DetailLiebe

Wszystkie elementy 

baterii KLUDI wykonane 

są z najwyższą 

starannością 

i dokładnością, 

a jednocześnie tworzą 

idealną całość. 

Łazienka w dobrym stylu

Seria KLUDI Pure&Style 

idealnie dopasowuje 

się do pozostałych form 

wyposażenia wnętrza, 

ułatwiając tym samym 

proces projektowania. 

KLUDI FreiRaum

Seria KLUDI Pure&Style 

to szeroka gama 

produktów pasujących do 

różnorodnych aranżacji.
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UMYWALKA

BIDET WANNA

NATRYSK

*Brak zdjęcia Powierzchnia: 05 chrom

40 385 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 60
z zestawem odpływowym 

40 382 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 75
z zestawem odpływowym 

40 028 05 75*
bez zestawu odpływowego

40 290 05 75 
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 100
z zestawem odpływowym 

40 292 05 75*
bez zestawu odpływowego

40 025 05 75
Jednouchwytowa bateria 
umywalkowa 
z zestawem odpływowym 

40 024 05 75*
bez zestawu odpływowego

40 393 05 75
Bateria umywalkowa 
montaż trójotworowy
wylewka stała
z zestawem odpływowym 

40 216 05 75
Jednouchwytowa bateria bidetowa
z zestawem odpływowym

40 681 05 75
Jednouchwytowa bateria
wannowo-natryskowa 

40 425 05 75
Bateria wannowo-natryskowa 
montaż czterootworowy na półce 
montażowej przy wannie
wysięg wylewki 220 mm

40 650 05 75
Podtynkowa bateria wannowo-
natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych
40 657 05 75*
z zaworem zwrotnym

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

40 841 05 75
Jednouchwytowa bateria 
natryskowa  

40 655 05 75
Podtynkowa bateria natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
element podtynkowy

40 419 05 75
Podtynkowa bateria wannowo-
natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

38 636*
element podtynkowy

40 420 05 75
Podtynkowa bateria natryskowa
zestaw elementów zewnętrznych

38 828*
element podtynkowy

38 636
element podtynkowy
 

38 828
element podtynkowy
 

MODUŁ PODTYNKOWY

KLUDI Pure&Style

Wysoka, obrotowa wylewka znacznie zwiększa swobodę ruchów w obrębie umywalki.



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

 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

8



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

SMART LUXURY



SMART LUXURY
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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

14



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

SMART LUXURY



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

26



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
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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
6

NOVA FONTE ClassicSMART LUXURY



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.
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NOVA FONTE ClassicSMART LUXURY



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

SMART LUXURY
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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. 
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NOVA FONTE PuristicSMART LUXURY



Trójotworowa bateria umywalkowa

20 143 05 15

Nowoczesne, przejrzyste

wzornictwo tworzy  

ponadczasową elegancję.

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



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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NOVA FONTE PuristicSMART LUXURY



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
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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
6

NOVA FONTE DécoSMART LUXURY



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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SMART LUXURY

76

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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BOZZ



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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SMART LUXURY

94

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

10
6



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

10
8

SMART LUXURY



1

KLUDI ZENTA SL 
Piękno geometrii



54

ELEGANCJA
Delikatna, smukła forma baterii  
idealnie komponuje się z różnymi  
modelami umywalek.

KOMFORT 
Szeroki wybór wariantów 
według indywidualnych 
potrzeb.

Piękno armatury KLUDI ZENTA SL
ukryte w geometrycznej formie

PERFEKCJA
Idealne połączenie koła  
i prostokąta tworzy spójną 
całość.

PRECYZJA 
Minimalne zaokrąglenia 
krawędzi dla maksymalnej 
spójności formy.

4

Detail
Liebe

Frei
Raum

Wert
Arbeit

Herz
Stück

Glanz
Voll

TECHNOLOGIA
Wysokiej klasy głowice 
ceramiczne KLUDI 
zapewniają długotrwałe 
użytkowanie i cichą pracę.

Wstęp

JAKOSC
Rozeta wykonana 
jest z metalu.

POLYSK
Precyzyjnie wykonana  
powierzchnia zapewnia  
bateriom połysk 
utrzymujący się  
przez wiele lat.
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Design. Elegancka sylwetka baterii idealnie 
współgra z lekkimi, prostymi formami mebli  
i ceramiki łazienkowej. 

Forma. Geometryczna, prosta forma przełamana 
została łagodnymi liniami i delikatnymi  
zaokrągleniami.

KLUDI ZENTA SL
Piękno geometrii

Beton, drewno, metal nadają wnętrzu purystyczny 
charakter, a naturalne kolory ziemi i przyjemne  
w dotyku formy kreują odpowiednią atmosferę 
wnętrza i powodują, że czujemy się w nim dobrze. 
Mając to na uwadze, projektanci KLUDI stworzyli nową 
serię armatury łazienkowej KLUDI ZENTA SL, która 
odpowiada nowoczesnym trendom stanowiąc idealne 
wyważenie między oszczędnym minimalizmem  
a łagodną, delikatną formą. 

Design oparty na prostych, geometrycznych  
formach przełamany został łagodnymi liniami  
i delikatnymi zaokrągleniami. Płynne przejścia między 
korpusem, wylewką a uchwytem baterii nadają całości 
lekki, subtelny kształt. Jednocześnie – stają się 
przeciwwagą dla surowej, geometrycznej podstawy. 
Bateria KLUDI ZENTA SL zachwyca kunsztem  
wykonania przejawiającym się w doskonale 
wykończonej chromowanej powierzchni  
i dopracowanych do perfekcji detalach. Projektanci  
nie zapomnieli też o zaawansowanej funkcjonalności. 

Ergonomiczny, idealnie układający się w dłoni 
uchwyt, wysokiej klasy głowice ceramiczne, cienki  
korpus baterii pozwalający na montaż blisko ściany,  
a tym samym – oszczędność miejsca – to tylko  
niektóre z funkcji nowej serii KLUDI ZENTA SL. 

Wysoka jakość, wyjątkowy design i doskonała 
funkcjonalność plasują nowe produkty KLUDI  
w segmencie Smart Luxury. Światowej klasy armatura 
KLUDI ZENTA SL to kwintesencja innowacyjności  
w najlepszym stylu.

KLUDI ZENTA SL
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Połysk. Idealnie gładka powierzchnia to efekt precyzyjnej obróbki, podczas której baterie przechodzą proces szlifowania i polerowania.

9

KLUDI ZENTA SL
Idealne połączenie

Delikatny strumień

Najwyższej jakości  

perlatory zapobiegające 

osadzaniu się kamienia 

wapiennego ułatwiają 

pielęgnację i zapewniają 

delikatny przepływ wody.

Więcej przestrzeni

Korpus baterii został  

zaprojektowany tak, 

by znajdował się jak 

najbliżej ściany.  

Gwarantuje to  

oszczędność miejsca  

w kabinie natryskowej.

Funkcja EcoPlus 

EcoPlus oznacza czystą 

oszczędność. Funkcja  

zapewnia wypływ zimnej 

wody w środkowym 

położeniu uchwytu. 

Po przesunięciu uchwytu  

w lewą stronę, otrzymamy 

wodę zmieszaną.

Swoboda ruchu

Wysoka, obrotowa  

wylewka znacznie  

zwiększa przestrzeń  

w obrębie umywalki,  

a sterowanie boczne 

ułatwia użytkowanie. 

Minimalizm. Lekka, prosta forma nowej serii  

KLUDI ZENTA SL idealnie uzupełni wygląd  

nowoczesnej łazienki. Sprawdzi się zarówno  

w połączeniu z geometrycznymi, jak i opływowymi 

kształtami mebli i ceramiki łazienkowej.

KLUDI ZENTA SL
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48 260 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 75  
zestaw odpływowy  

48 262 05 65*
bez zestawu odpływowego

48 277 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 75 
zestaw odpływowy
do bezciśnieniowych urządzeń 
grzewczych

48 266 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 75 
zamykany zawór spustowy typu 
PUSH-OPEN

48 298 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 100 
zamykany zawór spustowy 
typu PUSH-OPEN

48 263 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 75 
funkcja EcoPlus, zimna woda  
w środkowym położeniu uchwytu
zestaw odpływowy 

48 290 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 100 
zestaw odpływowy 

48 292 05 65*
bez zestawu odpływowego

48 256 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
wysokość wylewki 240 mm
bez zestawu odpływowego

48 247 05 65
Ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

38 242*
element podtynkowy 

48 028 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
wysokość wylewki 220 mm
obrotowa wylewka (360°) 

48 027 05 65
Jednouchwytowa bateria  
umywalkowa 
wysokość wylewki 220 mm
obrotowa wylewka (360°)
zestaw odpływowy 

48 650 05 65
Podtynkowa bateria  
wannowo-natryskowa
automat. przełącznik natrysk/wanna

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX 
zestaw elementów podtynkowych

48 670 05 65
Jednouchwytowa bateria  
wannowo-natryskowa
automat. przełącznik natrysk/wanna

UMYWALKA

WANNA

*Brak zdjęcia

*Brak zdjęcia

Powierzchnia: 05 chrom

Powierzchnia: 05 chrom

Eco Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych EcoPlus

Zestawienie produktów
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48 600 05
Wylewka wannowa 
wysięg wylewki 170 mm

48 870 05 65
Jednouchwytowa bateria  
natryskowa 

48 655 05 65
Podtynkowa bateria natryskowa

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
zestaw elementów podtynkowych

NATRYSK 

Komfort. Baterie KLUDI ZENTA SL zostały zaprojektowane zgodnie  
z koncepcją FreiRaum. Armatura wannowa i natryskowa znajduje się bliżej 
ściany, dzięki czemu mamy więcej swobody podczas kąpieli.

Perfekcja. Koło i prostokąt to elementy wyznaczające styl KLUDI ZENTA SL 
i nadające całości eleganckiego charakteru. Dbałość o każdy  
najdrobniejszy detal to jeden z fundamentów marki KLUDI.

Geometria. Idealna kompozycja geometrycznych figur. Stylowe połączenie 
okrągłych rozet z kubistycznym korpusem podkreśli nowoczesną 
aranżację wnętrza.  

KLUDI ZENTA SL



Ponad 60 gotowych rozwiązań podtynkowych



Maksymalna elastyczność 
Moduł podtynkowy KLUDI FLEXX.BOXX 
to optymalne rozwiązanie pasujące do 
wszystkich elementów natynkowych: 
z głowicą ceramiczną jak i z termostatem.

Maksymalna kompatybilność 
Uniwersalne mocowania pozwalają na 
stabilne zamocowanie KLUDI FLEXX.BOXX 
wewnątrz ściany, na zewnątrz przy tzw. 
suchej zabudowie, a także w budownictwie 
prefabrykowanym oraz w gotowych 
modułach łazienkowych.

Maksymalne dopasowanie 
Elastyczny montaż przyścienny, dzięki 
przetłoczeniom – możliwy jest również na 
nierównych podłożach. Elastyczna obudowa 
elastomerowa to jedna ze sprawdzonych 
właściwości KLUDI FLEXX.BOXX. Bez trudu 
dopasowuje się do każdego typu ściany. 
Ułatwia to montaż zarówno w ścianie, jak 
i na jej powierzchni.

Pomoc w  montażu
Sztywna wkładka służy jako podstawa 
pod poziomicę zapewniając w ten sposób 
precyzyjny montaż modułu w ścianie. 
Dodatkowo stabilizuje miękką obudowę 
w trakcie montażu.

Moduł do przepłukiwania instalacji
Nowy element do przepłukiwania 
instalacji umieszczony wewnątrz modułu 
podtynkowego gwarantuje szybkość 
i komfort przepłukiwania.

Ochrona akustyczna
Wszystkie elementy 
przewodzące wodę 
znajdują się wewnątrz 
elastomerowej obudowy, 
dzięki czemu nie mają 
bezpośredniego kontaktu 
ze ścianą. Zaleta: szum 
płynącej wody nie jest 
przenoszony przez ścianę, 
lecz automatycznie 
tłumiony przez elastomer.

 

Maksymalna precyzja
We wnętrzu modułu została 
zamontowana mosiężna 
płyta, której precyzyjnie 
wykonana powierzchnia 
zapewnia szczelność, 
a powiększone kanały 
optymalny przepływ.

Ochrona przed wilgocią
Elastomerowy korpus 
zapewnia szczelność 
modułu gwarantując tym 
samym ochronę przed 
skraplającą się wewnątrz 
KLUDI FLEXX.BOXX wodą. 
Jest ona odprowadzana na 
zewnątrz, co chroni mury 
przed zawilgoceniem.

Uniwersalny 
moduł podtynkowy

Jedną z zalet nowego modułu podtynkowego 
KLUDI FLEXX.BOXX jest możliwość wymiany 
w dowolnym momencie klasycznego elementu 
funkcyjnego na termostatyczny.

Oszczędność cennego miejsca w kabinie!

Swoboda w doborze elementów wyposażenia 
łazienki!

Czas Cię nie goni! 
Zamontuj element podtynkowy 
KLUDI FLEXX.BOXX zamykając instalację 
w łazience, a wyboru elementu natynkowego 
możesz dokonać w późniejszym terminie.

Poznaj wszystkie zalety modułu 
podtynkowego KLUDI FLEXX.BOXX
Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej.

KLUDI
FLEXX.BOXX
KLUDI FLEXX.BOXX to uniwersalny moduł podtynkowy, wyposażony w wiele 
praktycznych funkcji, w tym również w element do przepłukiwania instalacji. 
Element funkcyjny, tj. głowica ceramiczna lub termostatyczna połączona jest 
z elementem zewnętrznym.

Proste. Uniwersalne. Estetyczne.

KLUDI FLEXX.BOXX został 
doceniony przez światowe jury 
za jakość i funkcjonalność. 

NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2012

Elastyczny spód obudowy KLUDI 
FLEXX.BOXX niweluje nierówności 
ściany.

Idealna ochrona przed skraplającą się 
wodą i wilgocią.

Dzięki swojej konstrukcji elastomerowa 
obudowa idealnie tłumi wszelkie szumy.

Optymalna głębokość montażu: 
od 80 do 110 mm.

Jednolita konstrukcja mieszcząca 
w sobie elementy funkcyjne.

Pewni jakości swoich produktów dajemy 
20 lat gwarancji na moduł podtynkowy 
KLUDI FLEXX.BOXX 88 011.

Mocne argumenty:

4 5



NATRYSK
1 - Podtynkowa 
bateria z zestawem 
natryskowym

Klasyczne rozwiązanie wyposażenia kabiny 
bazujące na jednym źródle wody. Podtynkowa 
bateria natryskowa połączona jest z zestawem 
natryskowym, a woda doprowadzona jest do 
zestawu poprzez przyłącze kątowe.
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NATRYSK
2 - Podtynkowa 
bateria z KLUDI 
DUAL SHOWER 
SYSTEM

Zestaw KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM oferuje 
dwa źródła wody regulowane zintegrowanym 
przełącznikiem. Woda z baterii podtynkowej 
doprowadzona jest do zestawu poprzez przyłącze 
kątowe.
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NATRYSK
3 - Podtynkowa 
bateria z głowicą 
natrysku i zestawem 
natryskowym

Strumień wody z góry lub z boku. Połączenie 
baterii podtynkowej i zestawu natryskowego, 
zasilanego z przyłącza kątowego, dopełnia 
głowica górna. Wykorzystanie w kabinie baterii 
wannowej umożliwia zmianę strumienia wody  
z rączki natrysku na głowicę górną bez montażu 
dodatkowych przełączników.
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NATRYSK
4 - Podtynkowa 
bateria z głowicą 
natrysku i rączką 
natrysku

Klasyczne zestawienie bazujące na baterii 
podtynkowej i punktowym zestawie natryskowym, 
rozszerzone jest o głowicę natrysku. Zyskujemy 
dwa źródła wody, a wszystko sterowane jest 
jedną baterią podtynkową z przełącznikiem. 
Wykorzystanie termostatu zapewnia właściwą 
temperaturę wody, a zastosowanie uchwytu 
ściennego zintegrowanego z przyłączem kątowym 
doprowadza wodę do rączki natrysku, co  
stanowi estetyczne i praktyczne rozwiązanie.
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NATRYSK
5 - Podtynkowa 
bateria z głowicą 
natrysku, dyszami 
bocznymi  
i rączką natrysku

Ta konfiguracja zapewnia trzy źródła wody.
Bateria podtynkowa pozwala przekierować
strumień wody na przełącznik dwu- lub
trzykierunkowy i drugie źródło wody. Przełącznik
natomiast umożliwia wybór strumienia wody
pomiędzy pozostałymi źródłami (np. rączką
natrysku i dyszami bocznymi).
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NATRYSK
6 - Zestaw 
higieniczny

Higieniczny zestaw natryskowy jest doskonałą 
alternatywą dla baterii bidetowych, co stanowi 
optymalne rozwiązanie w małych łazienkach.

N
AT

RY
S

K
 6

88 89



WANNA
1 - Podtynkowa 
bateria z zestawem 
KLUDI ROTEXA MULTI

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, 
dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi 
łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. 
Zastosowanie uchwytu ściennego, który pełni 
również funkcję przyłącza kątowego gwarantuje 
doprowadzenie wody do rączki natrysku, co 
stanowi estetyczne i praktyczne rozwiązanie.
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WANNA
3 - Podtynkowa 
bateria z zestawem 
natryskowym  
i KLUDI ROTEXA MULTI

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, 
dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi 
łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. 
Bateria wannowo-natryskowa umożliwia 
przełączanie wody na zestaw natryskowy.  
Jest to rozwiązanie rekomendowane przy 
zastosowaniu parawanu nawannowego.
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WANNA
4 - Podtynkowa 
bateria z zestawem 
KLUDI ROTEXA 
MULTI i KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew, 
dzięki KLUDI ROTEXA MULTI – produktowi 
łączącemu w sobie funkcje przelewu i odpływu. 
Bateria wannowo-natryskowa umożliwia 
przełączanie wody na zestaw KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM, gdzie woda doprowadzona 
jest poprzez przyłącze kątowe. System natryskowy 
oferuje natomiast dwa źródła wody regulowane 
zintegrowanym przełącznikiem - z głowicy górnej 
lub rączki natrysku.
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WANNA
5 - Podtynkowa 
bateria z głowicą 
natrysku i rączką 
natrysku

Napełnianie wanny odbywa się przez przelew lub 
za pomocą wylewki ściennej. Bateria natryskowa 
uruchamia przepływ wody, a przełącznik 
trzykierunkowy umożliwia sterowanie strumieniem 
pomiędzy głowicą górną, zestawem natryskowym 
i napełnianiem wanny.
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WANNA
6 - Trójotworowa 
bateria wannowo-
natryskowa

Montaż baterii trójotworowej na półce obok wanny 
ułatwia blok montażowy. Dodatkowo zapewnia 
on odprowadzenie skraplającej się wody z rączki 
natryskowej. Przełącznik natrysk/wanna w baterii 
trójotworowej umożliwia sterowanie strumieniem 
pomiędzy rączką natrysku a napełnianiem wanny.
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WANNA
7 - Wolnostojąca 
bateria wannowo-
natryskowa

Bateria wannowo-natryskowa, przeznaczona do 
montażu przy wannach wolnostojących, wymaga
zastosowania zestawu elementów wewnętrznych. 
Jest on montowany w posadzce w celu 
doprowadzenia wody do baterii.
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Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

KLUDI ZENTA
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

chrom 38 244 05 75 561,80

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 230 mm

chrom 38 245 05 75* 595,40

KLUDI ZENTA SL
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

chrom 48 247 05 65 696,60

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 230 mm

chrom 48 248 05 65* 870,80

KLUDI ZENTA SL
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

chrom 48 244 05 65 696,60

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 230 mm

chrom 48 245 05 65* 870,80

KLUDI BOZZ
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

chrom 
czarny mat

38 244 05 76 
38 244 39 76*

626,70 
814,80

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 230 mm

chrom 
czarny mat

38 245 05 76* 
38 245 39 76*

664,40 
863,70

KLUDI AMEO
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 185 mm

chrom 41 244 05 75 761,30

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 235 mm

chrom 41 245 05 75* 793,20

KLUDI E2
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 180 mm

chrom 49 244 05 75 927,50

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 230 mm

chrom 49 245 05 75* 964,40

KLUDI BALANCE
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 185 mm

chrom
biały/chrom
czarny mat/
chrom

52 246 05 75
52 246 91 75*
52 246 87 75*

905,30
1.041,10
1.041,10

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 235 mm

chrom
czarny mat/
chrom

52 247 05 75*
52 247 87 75*

969,00
1.114,50

KLUDI AMBIENTA
ścienna bateria umywalkowa
wysięg wylewki 186 mm

chrom 53 244 05 75 1.064,90

Dostępny wariant:  
wysięg wylewki 226 mm

chrom 53 245 05 75* 1.140,20

element podtynkowy do 
ściennej baterii 
umywalkowej
zestaw elementów 
wewnętrznych

38 243
38 242

521,40
521,40
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WANNY 
WOLNOSTOJĄCE
Armatura przeznaczona do wanien wolnostojących to pomysł na wymarzony 
pokój kąpielowy. Dzięki niej możesz spełnić wizję Twojego miejsca relaksu 
i odpoczynku.

Komfort wanny wolnostojącej Produkt Opis produktu Powierzchnia Nr artykułu PLN netto

KLUDI ZENTA SL
bateria wannowo-
natryskowa
montaż przy 
wolnostojących
wannach

chrom 48 590 05 65 4.716,10

KLUDI E2
bateria wannowo-
natryskowa
montaż przy 
wolnostojących
wannach

chrom 49 590 05 75 6.061,80

KLUDI BALANCE
bateria wannowo-
natryskowa
montaż przy 
wolnostojących
wannach

chrom  
biały/chrom
czarny mat/
chrom

52 590 05 75 
52 590 91 75*
52 590 87 75*

6.861,80 
7.891,00
7.891,00

KLUDI AMBIENTA
bateria wannowo-
natryskowa
montaż przy 
wolnostojących
wannach

chrom 53 590 05 75 7.134,00

zestaw elementów 
wewnętrznych

88 088 1.404,30
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