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ESPRIT HOME baTH cOncEPT

Esprit home bath concept podczas targów ISH dokonał prezentacji 3 stylów wyposażenia 
łazienek: Bright Bazar, Selected Nature i Colour Splash, uzupełniających stylistycznie 
dotychczasową kolekcję, a dedykowanych do łazienek gościnnych. Bright Bazaar to 
eleganckie połączenie ciemnego drewna, ciemnogranatowych ścian i białych mebli. 
Subtelna marynistyczna inspiracja przywodzi na myśl wnętrza kabin eleganckich 
jachtów i willi w nadmorskich kurortach. Łazienki gościnne są zazwyczaj mniejsze od 
tych przeznaczonych dla domowników – stąd nowe, mniejsze bryły mebli, np. konsoli 
i szafek podumywalkowych, półki, mniejsze, kwadratowe umywalki, małe lustro. Inne 
nowe elementy w ofercie Esprit home bath concept to nowa, wyższa stojąca bateria 
umywalkowa, dostosowana do ustawianych na blacie umywalek oraz dekoracyjne 
panele do umywalek.

aRMaTuRa kucHEnna ESPRIT HOME kITcHEn

Targi ISH 2011 były także miejscem premiery armatury kuchennej Esprit home. 
Uwagę zwraca zwłaszcza model MY STYLE o charakterystycznej, podwójnej linii 
wylewki – elastyczny przewód doprowadzający wodę można w razie potrzeby 
odpiąć od usztywniającego pręta, co ułatwia mycie naczyń i produktów 
spożywczych.  Jednouchwytowe baterie wyposażone są także w ceramiczne 
głowice z ogranicznikiem wypływu gorącej wody. Bardzo praktycznym 
rozwiązaniem, zwłaszcza w wypadku montażu na wyspie kuchennej, jest 
możliwość obrotu baterii o 360°.

SERIa aRMaTuRy kLuDI baLancE 
KLUDI BALANCE to nowa seria armatury łazienkowej, która miała swoja premierę 
podczas targów ISH 2011. Jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się harmonijnym 
połączeniem  oszczędnej formy i funkcjonalności. Kombinacja gładkich poziomych 
płaszczyzn i łagodnych krzywizn sprawia, że ta seria armatury jest idealnym 
dopełnieniem wyrafinowanych wnętrz łazienkowych. Charakterystycznym 
elementem serii są uchwyty baterii jednouchwytowych, przypominające skrzydła 
wzbijającego się do lotu ptaka.

ZESTaw naTRySkOwy kLuDI FIZZ
Projektanci natrysku KLUDI FIZZ zainspirowali się rombem, jednak jego formę 
zmiękczyli organicznymi zaokrągleniami. Głowica natrysku wyposażona jest w 66 
dysz, rozmieszczonych na białej, rozszerzającej się niczym wachlarz płytce ze 
specjalnego tworzywa – to pozwala zarówno zmniejszyć wagę samej głowicy, jak 
i daje bardzo ciekawy efekt wizualny. KLUDI FIZZ wyposażony jest także w specjalny 
system ułatwiający usuwanie osadu wapiennego. Rączka natrysku KLUDI FIZZ 
znakomicie pasuje do baterii wannowo-natryskowej KLUDI BALANCE (na zdjęciu)..

baTERIa kLuDI O-cEan Z jOySTIckIEM

Ciekawe wzornictwo oraz innowacyjna metoda regulacji 
strumienia wody to wyróżniki najnowszej wersji baterii 
umywalkowej KLUDI O-CEAN z joystickiem. Umieszczony 
na szczycie tego popularnego modelu delikatny joystick 
całkowicie zmienia wygląd baterii i wprowadza do wnętrza 
łazienki wizualną lekkość. Bateria posiada ogranicznik 
wypływu wody do 8,0 l/min. Wielu użytkowników docenia też 
efekt naturalnego strumienia wody.
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Ambicją firmy KLUDI od momentu jej powstania 
w 1926 roku było dostarczanie swoim klientom 
niezawodnej i estetycznej armatury. To nie zmieniło 
się po dziś dzień pomimo tego, że rodzinna niemiecka 
firma w międzyczasie stała się międzynarodowym 
przedsiębiorstwem, które ma swoje zakłady w 5 krajach 
i zatrudnia ok. 1000 pracowników.
KLUDI ma w swojej ofercie baterie łazienkowe 
i kuchenne, baterie kliniczne, systemy natryskowe 
i systemy odpływowo-przelewowe do wanien 
i brodzików, a także akcesoria łazienkowe. Ponadto 
firma uczestniczy w prestiżowych projektach 
partnerskich: JOOP! Bathroom i ESPRIT home bath 
concept, opracowując w ich ramach koncepcje 
produktów i kompletnego wyposażenia łazienek.


