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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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Notes

Perlator s-pointer 
Możliwość regulacji kąta strumienia wody i dopasowania 
go do różnych kształtów umywalek.

Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%

Piktogramy
i oznaczenia funkcyjne

Oferujemy rozwiązania o wyjątkowym designie, 
a jednocześnie bardzo praktyczne i dostosowane 
do Twoich indywidualnych potrzeb. Tworzymy 
z myślą o Tobie!

HotStop 
Bateria z blokadą temperatury wody przy 38°C.

KLUDI – najbardziej 
innowacyjną marką

Niezależne, międzynarodowe grono ekspertów 
doceniło markę KLUDI za szczególne sukcesy 
w dziedzinach jakości, funkcjonalności, ergonomii, 
designu i ekologii. Nagroda za całokształt 
działań to potwierdzenie wysokiej klasy i silnej 
pozycji marki KLUDI na rynku światowym. Tytuł 
PLUS X Award for The Most Innovative Brand 
przyznawany jest nielicznym firmom w branży 
sanitarnej, dlatego jesteśmy z niego niezwykle 
dumni.
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www.kludi.com

Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Kremsera 1
45-533 Opole

T +48 77 456 40 84
F +48 77 454 70 49
E info@kludi.pl
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