
KLUDI A-QAs

Rączka natrysku o śr. 120 mm wyposażona jest aż 
w trzy rodzaje strumienia. Mimo że wyjątkowo płaska 
(tylko 20 mm grubości), kryje w sobie zaawansowaną 
technologię, która pozwala rozkoszować się strumieniem 
miękkim, deszczowym lub masującym. Rączka KLUDI A-QAs 
dostępna jest niezależnie lub w ramach zestawu wannowo-
natryskowego oraz rozmaitych zestawów natryskowych. 

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE 
Nowa odsłona cieszącej się uznaniem serii armatury. Wyraziste kształty KLUDI 
ZENTA podkreślone zostały głęboką, błyszczącą czernią i czystą bielą, zaś 
estetyczne, chromowane elementy dodają smaku całej koncepcji. Z nowym 
wykończeniem oferowane są baterie umywalkowe, bateria bidetowa, ponadto 
armatura natryskowa i wannowo-natryskowa do montażu na- i podtynkowego 
oraz program prysznicowy i termostaty. W segmencie kuchennym dopełnienie 
serii stanowią dwa smukłe modele do zlewozmywaka — jeden z białą, drugi 
z czarną powierzchnią.
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KLUDI jest niemieckim przedsiębiorstwem rodzinnym 
o ponad 80-letniej historii i bogatych tradycjach. 
Firma powstała w 1926 r. — już wtedy jej ambicją 
i celem było wytwarzanie estetycznej i niezawodnej 
armatury. Dziś liczy ponad 1000 pracowników 
i posiada pięć zakładów na terenie całej Europy.  
KLUDI stawia na stylistykę, funkcjonalność oraz 
najwyższą jakość swych produktów, będących 
nieodzownym elementem zarówno współczesnej 
łazienki, jak i kuchni.

EsprIT HomE BATH CoNCEpT 
Program partnerski Esprit home bath concept oferuje wszystko, co jest potrzebne do urządzenia modnej i komfortowej łazienki: ceramikę sanitarną, baterie i akcesoria, system 
modułowych mebli, akrylową wannę oraz szklaną kabinę natryskową w rozmaitych wariantach. Produkty prezentują proste, a zarazem wyrafinowane wzornictwo, w którym 
geometryczne kształty łączą się z łagodnie zaokrąglonymi narożnikami — soft-edge design. Dzięki bogactwu elementów i ich różnorodności można uzyskać blisko 200 
kombinacji, a KLUDI i Esprit proponują pięć gotowych stylów wnętrza: Garden Party, Purple Passion, Gold Diva, Oriental Blue i White Selection (na zdjęciu).
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