
Pure Function
All you need



Od prawie 100 lat 

KLUDI tworzy baterie łazienkowe 
w oparciu o tradycję i wypracowany 
kunszt rzemieślniczy. Wysoka jakość, 

niezawodność i ponadczasowy 
design to podstawy funkcjonowania 

marki KLUDI. Bazując na tradycji, 
celem firmy jest połącznie najwyższej 

jakości z perfekcyjnym designem. 
Hasło „Water in Perfection“ znajduje 
odzwierciedlenie w produktach oraz 

usługach KLUDI dostarczanych 
klientom każdego dnia. Jednocześnie 
jest inspiracją i impulsem do działania 

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

Piktogramy
i oznaczenia funkcyjne

Oferujemy rozwiązania o wyjątkowym 

designie, a jednocześnie bardzo praktyczne 

i dostosowane do Twoich indywidualnych 

potrzeb. Tworzymy z myślą o Tobie!

Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%

Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
Bateria przystosowana do podłączenia 
z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.

EcoPlus
Wypływ zimnej wody w środkowym położeniu 
uchwytu. Po przesunięciu uchwytu w lewą stronę 
otrzymamy wodę zmieszaną.
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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

kludi.com
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