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KLuDi q-BEO 
KLuDI Q-BEO to nowoczesna seria armatury 
o geometrycznym designie. Oferuje duży wybór 
baterii: bidetową, umywalkowe (z automatycznym 
korkiem lub bez niego oraz do małych umywalek), 
wannowo-natryskowe (do montażu na półce przy 
wannie, na- i podtynkowe) i natryskowe (także 
z termostatem). Wybrane modele baterii i wylewkę 
wannową wyposażono w perlator s-pointer.
W serii dostępny jest również funkcjonalny program 
natryskowy.

KLuDi A-qAi
Kluczowym produktem specjalnego programu 
natryskowego KLuDI A-QAi jest duża, płaska rączka 
natrysku (śr. 137 mm, gr. 20 mm), która wytwarza 
szeroki, napowietrzony strumień wody, z możliwością 
stopniowej regulacji kąta nachylenia tarczy co 5° 
(do 30°). uchwyt zabezpiecza użytkownika przed 
poparzeniem, zaś elastomerowe dysze utrudniają 
osadzanie się kamienia. W programie także odporny 
na skręcanie wąż SuPARAFLEX oraz obrotowy pręt 
ścienny z suwakiem ślizgowym.
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Kludi powstało w 1926 r. jako niewielka rodzinna 
firma. Od tej chwili minęło ponad 80 lat – w tym 
czasie unowocześniono technologię produkcji, 
zmieniła się estetyka, potrzeby klientów i strategie 
marketingowe, a Kludi przekształciło się w prawdziwie 
europejskie przedsiębiorstwo, które dziś zatrudnia 
ponad 1000 pracowników i posiada pięć fabryk 
w różnych krajach. Jedna rzecz jest niezmienna: celem 
i ambicją firmy wciąż jest wytwarzanie estetycznej 
i niezawodnej armatury, która znajdzie zastosowanie 
zarówno w prywatnych domach, jak i wnętrzach 
komercyjnych. 

ESpRiT hOME BATh CONCEpT 
Esprit home bath concept to najnowszy projekt partnerski, w którym uczestniczyła firma Kludi. Aktualnie w skład programu wchodzą: biała ceramika łazienkowa
(umywalka, bidet, miska ustępowa), seria baterii i akcesoriów łazienkowych, system modułowych mebli z czterema rodzajami wykończenia, wanna oraz szklana 
kabina natryskowa, które pozwolą kompleksowo urządzić łazienkę. Kludi i Esprit proponują wnętrze w pięciu odmiennych, ale również atrakcyjnych
stylach: Garden Party, Purple Passion, Gold Diva, Oriental Blue i White Selection. Jednocześnie projekt inspiruje do poszukiwań i realizacji własnych pomysłów 
w łazience – pomysłów z klasą, a przy tym świeżych, optymistycznych, pełnych radości życia.
Esprit home bath concept imponuje bogactwem kombinacji elementów, których dzięki wielości produktów i ich różnorodności może być aż 167. Zachwyca 
doskonałością wykończenia i inteligentnymi rozwiązaniami, takimi jak perlator s-pointer w bateriach, rączka natrysku z praktycznym przegubem czy meble 
z systemem tip-on, ułatwiającym otwieranie. Przyciąga prestiżową marką, a zarazem rozsądną ceną.


