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KLUDI napájená batérií
Armatura s baterií

KLUDI Eco -40 %
Úspora vody 40 % 

KLUDI HotStop
Pojistka proti opaření při 38 °C

KLUDI napájení ze sítě
Armatura je napájená z elektrické sítě 

KLUDI nízký tlak
Baterie pro nízkotlakový průtokový ohřívač

KLUDI funkce vypouštění
Vyteče zbytková voda

Výškově nastavitelná a otočná hlavová sprcha
Výška tyče sprchy se dá změnit o 20 cm, sprchové rameno  
se dá plynule otočit

Rychlé čištění vápenatých usazenin
Vápenaté usazeniny se dají snadno odstranit prstem

KLUDI senzor
Baterie se senzorem, bezdotykové ovládání

černá/chrom

bílá/chrom

pozlacený 23kt

chrom/sklo zelené 

chrom

Copyright 2016
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Německo)

Všechna práva a technické změny jsou vyhrazeny.
Bez písemného souhlasu  není dovolen tisk, rozmnožování materiálu a ani 
jakýkoliv jeho překlad.
Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji všech produktů. 
Technické změny vyhrazeny. Publikované údaje, ilustrace, popisy a rozměry 
jsou informativního charakteru.
Za tiskové chyby neručíme.

Vytištěno v Německu

Piktogramy

KLUDI s-pointer
Umožňuje nastavit úhel proudu vody

Povrchy



KLUDI baterie – pro 
každodenní kvalitu života

S vodovodními bateriemi přicházíme do styku během celého dne –  
ať už v koupelně nebo v kuchyni. Z toho plynou i naše velké požadavky 
na jejich tvar a funkčnost. KLUDI velmi dobře těmto potřebám rozumí 
a snaží se je naplňovat ve svých produktech, které v sobě kombinují 
nadčasový design, inovativní technologie a vysoce kvalitní materiály. 
Tak vznikají armatury a sprchy, které představují více než jen regulovaný 
přítok vody. Zlepšují kvalitu našeho každodenního života.

Snaha vcítit se do potřeb lidí je naší každodenní prací. V mnoha koutech 
světa se pracovníci společnosti KLUDI starají o potřeby a přání svých 
zákazníků a obchodních partnerů. Ti vědí, že se na KLUDI mohou  
spolehnout. A v budoucnosti mohou očekávat ještě více. 

Jako výrobce armatur jsme si vědomi zodpovědnosti rozumně a šetrně  
zacházet s vodou. Ekologické výrobní metody a rozumné využívání 
zdrojů životního prostředí jsou pro nás trvalým závazkem. S produkty 
KLUDI Eco se tuto povinnost snažíme naplňovat v úsporných bateriích – 
pro budoucnost naší planety.



4

OBSAH



5

KLUDI ADLON 12 

JOOP! 16 

KLUDI AMBA 20 

KLUDI E2 26 

KLUDI BALANCE 32 

KLUDI BALANCE WHITE 36 

KLUDI Q-BEO 40 

KLUDI MX 48 

KLUDI O-CEAN 52 

KLUDI BINGO STAR 54 

KLUDI BOZZ 56 

KLUDI ZENTA  58 

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE 66 

KLUDI OBJEKTA 68 

KLUDI LOGO NEO 72 

KLUDI TERCIO 74 

KLUDI ROTEXA 78 

KLUDI PUSH 80

JOOP!   86 

KLUDI AMBA 88 

KLUDI E2 90 

KLUDI PLUS  92 

KLUDI A-XES 96

KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY 98 

KLUDI FIZZ 102 

KLUDI FRESHLINE 106 

KLUDI A-QA  110 

KLUDI LOGO  116 

SPRCHY 118

BATERIE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY 



PLUS X AWARD
Plus X Award je v současnosti 
největším projektem pro udílení cen 
za inovativní přístup v technologiích, 
sportu a životním stylu. Oceňova-
né jsou především nově vyvinuté a 
inovativní technologie, výjimečný 
design nebo inteligentní a jednodu-
chá řešení ovládání. Důležitými kri-
térii jsou ergonomické a ekologické 
vlastnosti produktu a použití kvalit-
ních materiálů a jejich zpracování.

Ocenění iF product design award
Ocenění iF product design award je 
považováno za jedno z nejcenějších 
v oblasti designu. Ocenění se zaklá-
dá na fi lozofi i bauhausu o „dobrém 
tvaru“ a jako takové se udílí za ergo-
nomický a uživatelsky orientovaný 
design.

Interior Innovation Award
V současné době je toto ocenění 
za design jedním z nejprestižnějších 
v oblasti zařízení interiéru. Pořadate-
lem je renomovaná německá Rada 
pro design (Rat für Formgebung). 
Interior Innovation Award je cena, 
která se udílí za dokonalost ve všech 
oblastech týkajících se produktů pro 
interiér. 

German Design Award
German Design Award je meziná-
rodní prémiovou cenou německé 
Rady pro design. Je udělována za 
prvotřídní design v oblasti výrobků a 
komunikace, který je považován za 
průkopnický v mezinárodním světě 
designu.

Baterie KLUDI vyhrávají

KLUDI je nejinovativnější 
značkou roku 2015
Nejvíce inovativní značka díky vynikajícím produktům: ocenění pro nejvíce inovativní značku 
„Most Innovative Brand“ je nejvyšším oceněním Plus X Awards a udílí se za inovativní působení 
podniku značkám, které mají v jedné řadě produktů nejvíce pečetí jakosti. Známka kvality pro 
značku s nejlepším designem pro rok 2015/2016 „Best Design Brand 2015/2016“ je velmi speci-
fi ckým označením. Udílí se napříč všemi oblastmi produktů a pouze těm značkám, jejichž produk-
ty získaly nejvíce známek kvality – jinými slovy je to garance výjimečného designu produktu!
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Jednopákové baterie

Jednopáková baterie umožňuje rychlé nastavení teploty a síly proudu.  
Díky páce vše zvládnete jednou rukou a druhá zůstává volná, abyste s ní 
mohli kontrolovat požadovanou teplotu vody u výtoku. Typická místa použití 
jednopákové baterie jsou umyvadlo, sprcha a vana. 

Baterie se senzorem

Baterie se senzorem se obvykle používají u umyvadel. Infračervený snímač 
umožňuje bezdotykové puštění vody. Tyto baterie jsou obzvláště hygienické 
a používají se hlavně ve veřejných budovách, hodí se ale i do koupelen pro 
hosty nebo do často používané osobní koupelny. Díky svému bezkontakt-
nímu ovládání se velmi snadno udržují, protože se nemusí vypínat mokrýma 
rukama. Typické místa použití je umyvadlo.

Koupelnové vodovodní baterie KLUDI nabízí více a zvládnou více –  
KLUDI je totiž specialista ve svém oboru. Jde o detaily, kterými se tyto  
armatury vyznačují – jejich materiál, povrch, funkčnost, design a inovace.

Proč koupelnové  
baterie KLUDI?
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Termostatické baterie

Termostaty jsou mistry pohodlí ve směšování vody: teplota se předem  
nastaví na stupnici a voda pak teče z výtoku přesně ohřátá. Díky speciálnímu 
termočlánku fungují bez elektřiny a jsou tak naprosto spolehliví. Směšovač 
okamžitě reaguje na kolísání teploty vody v domovní vodovodní síti a rychle 
teplotu vyrovná, takže si uživatel ničeho nevšimne. Termostaty mají ochranu  
proti opaření, typ bezpečnostní zarážky, která se dá vypnout jen ručně.  
Tento bezpečnostní prvek je důležitý obzvláště v rodinách s dětmi.  
Typickým místem použití je sprcha.

Baterie se dvěma kohoutky

Baterie se dvěma kohoutky mají samostatné ventily pro studenou a teplou 
vodu. Tyto armatury jsou oblíbené pro svůj typický retro vzhled a také pro 
to, že mají na mnohých místech nesporné výhody. Například si s ní napustíte 
horkou vanu bez tepelných ztrát a teplou vodu pak promícháte se studenou. 
Typická místa použití jsou retro koupelna, vana, umyvadlo.
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 KLUDI FreiRaum 

 Spousta lidí umyvadlo nepoužívá jen k mytí rukou. To je důvod, proč 
mnohé baterie KLUDI nabízí více. Koncept FreiRaum díky vytahovacím 
výtokům, jejich rozmanitým formám a různým výškovým provedením 
umožňuje jednoduché napouštění vody do konví, kbelíků nebo váz a také 
pohodlné mytí vlasů v umyvadle. 

 S-pointer 

 Existuje mnoho různých druhů umyvadel a také mnoho vodovodních baterií, 
ne vždy však k sobě ladí. Dá se tedy nějak zajistit, aby proud vody dopadal 
tam, kde to nejméně stříká? KLUDI to hravě dokáže: perlátor s technologií 
s-pointer se dá přesně nastavit jedním prstem. Takže když baterii namontu-
jete, můžete si individuálně stanovit, kam bude proud směřovat.    

 Podomítkové baterie s KLUDI FLEXX.BOXX   

 U podomítkových baterií je základní tělo baterie, tedy její funkční část, 
zabudováno do zdi a ovládací prvky jsou namontovány před něj. Toto 
integrované řešení působí esteticky a kvalitně. Díky KLUDI FLEXX.BOXX 
jsou takové baterie velmi spolehlivé i přes to, že je jejich technická část 
schovaná ve stěně. FLEXX.BOXX má tu výhodu, že poté, co jej namontujete, 
můžete dodatečně měnit funkci i vzhled svojí baterie. Z jednopákové baterie 
tak můžete přesedlat na termostat nebo si vybrat designovou řadu.  
Typická místa použití jsou sprcha a vana.

KLUDI PUSH  

KLUDI PUSH je propracovaný koncept ovládání pro sprchy a vany.
Proud vody spustíte stiskem ergonomického tlačítka a teplotu upravíte 
pomocí termostatické rukojeti. KLUDI PUSH je k dispozici ve dvou vari-
antách: s pohodlným termostatem nebo praktickou keramickou kartuší. 
Představuje skutečný uživatelský komfort pro všechny generace a v každé 
situaci, protože ovládání je tak jednoduché a intuitivní, že to zvládnete i se 
zavřenýma očima.



Materiály, povrchy a barvy

Baterie KLUDI se vyrábí výhradně z mosazi, která splňuje nejvyšší poža-
davky německého nařízení o pitné vodě. Pitná voda z baterií KLUDI je tedy 
naprosto zdravotně nezávadná. Všechny vodovodní baterie KLUDI mají 
odolnou povrchovou úpravu a jsou tak skvěle připraveny na dlouhý život ve 
Vaší koupelně. 
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Funkce ECO

Voda je důležitou součástí naší potravy a příprava teplé vody spotřebovává  
znatelné množství energie. To jsou důvody, proč bychom měli s tímto 
drahocenným zdrojem zacházet šetrně. Speciální druhy proudu ECO snižují 
spotřebu vody a zachovávají přitom veškeré pohodlí. Průtok vody se sníží  
až o 40 procent, ale díky provzdušnění působí proud stále plně.

Některé jednopákové baterie KLUDI nabízí funkci Eco Plus: ve středové 
poloze vedou tyto jednopákové baterie studenou vodu. To pro mytí rukou 
naprosto stačí a ušetříte tak za energie v podobě teplé vody.

chrom bílá/chrom černá/chrom

chrom/ 
sklo zelené

pozlacený 23kt

Čistota sprch KLUDI

Čistota v koupelně je důležitým tématem. K jejímu udržení nyní přispívá  
funkce vyprazdňování sprchy. Páčka na sprchové hlavici umožňuje po 
použití vypustit ze sprchy přebytečnou vodu. Už žádné kapání a rozčilování, 
nýbrž více čistoty!



umyvadlová baterie DN 8
510104520 

KLUDI ADLON
Dotek luxusu

Bohatě zdobené a mistrovsky vyhotovené detaily těchto 
baterií splňují i ty nejvyšší nároky. Série KLUDI ADLON má 
vzhled baterií z přelomu století. Nostalgická atmosféra je 
zde kombinovaná s moderní technologií. 

12



KLUDI ADLON

Řemeslná zručnost

Klasické křížové rukojetě, porcelánové intarzie a výtok s šestihranným  
fazetovým výbrusem odráží zručnost řemeslníků par excellence.  
KLUDI ADLON právem nese své prestižní jméno. Noblesa pro  
nejnáročnější, která se stylově hodí jak do secesních vil, tak do  
elegantních kuchyní v různorodých stylech. 

vanová a sprchová baterie DN 15
514414520 
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UMYVADLO

tříotvorová umyvadlová  
baterie DN 15
vysoký výtok
510430520 
510434520 

tříotvorová umyvadlová  
baterie DN 15
510460520 
510464520 

umyvadlová baterie DN 8
vysoký výtok
510100520 
510104520 

umyvadlová baterie DN 8
510120520 
510124520 

stojánkový ventil DN 15
označení: COLD
510140520 

BIDET

bidetová baterie DN 8
512110520 
512114520 

rohový ventil DN 15
518430520 
518434520 

VANA

vanová a sprchová baterie DN 15
514410520 
514414520 

vanová a sprchová baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení 220 mm
515240520 
515244520 

vanová a sprchová baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení 220 mm
515250520 
515254520 

vanová sprchová souprava DN 15
2710505 
2710545 

vanový přítok pro nástěnnou 
montáž DN 20
vyložení 170 mm
5140705 

SPRCHA

sprchová baterie DN 15
516100520 
516104520 

centrální termostat
517190520 
517194520 

podomítkové těleso DN 15*
35158 

centrální termostat
s uzavíracím ventilem
517200520 
517204520 

podomítkové těleso DN 15*
35156 

sprchová souprava DN 15
stojánková montáž
2705105 
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KLUDI ADLON

SPRCHA

podomítkový ventil, označení COLD
518150520 
518154520 

podomítkové těleso DN 12*
pájený přípoj 15 mm
29909

podomítkové těleso DN 15*
pájený přípoj 18 mm
29927

podomítkové těleso DN 20*
pájený přípoj 22 mm
29911

podomítkový ventil, označení HOT
518160520 
518164520 

podomítkové těleso DN 12*
pájený přípoj 15 mm
29909

podomítkové těleso DN 15*
pájený přípoj 18 mm
29927

podomítkové těleso DN 20*
pájený přípoj 22 mm
29911

podomítkový ventil,  
označení neutrální
518030520 
518034520 

podomítkové těleso DN 12*
pájený přípoj 15 mm
29909

podomítkové těleso DN 15*
pájený přípoj 18 mm
29927

podomítkové těleso DN 20*
pájený přípoj 22 mm
29911

sprchová souprava
L = 600 mm
2710305 
2710345 

dvojcestný přepínač
518450520 
518454520 

podomítkové těleso DN 15*
2975100

tříotvorová umyvadlová baterie DN 15
510464520 

*bez vyobrazeníchrom potřebné příslušenstvípozlacený 23kt 15



tříotvorová umyvadlová baterie DN 15
551430505

Ryzí bohatství

Emoce. Bohatství. JOOP! Elegantní multifunkční baterie dodají 
koupelnám půvab a žár. Koupelnová baterie a doplňky byly 
vytvořeny spolu se značkou JOOP! – mezinárodně proslulým 
designérským řetězcem.
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Troška luxusu –  
jen a jen pro mě

JOOP! je v koupelně symbolem osobního luxusu. O tom se přesvědčíte 
hned na první pohled. Tuto klasiku od KLUDI můžete ovládat podle vlastního 
uvážení buď chromovanou páčkou nebo cylindrovou rukojetí z jemného křiš-
ťálového skla. JOOP! je charakteristický především svým širokým výtokem, 
který svým speciálním perlátorem dokáže vytvořit smyslně jemný proud 
vody. K tomu se nyní nově přidává umyvadlová baterie s užším  
výtokem a skrytým tvarovačem vodního proudu.

umyvadlová jednopáková baterie DN 10
550300575 
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UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
550240575 
55024H775 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
bez odpadové soupravy
550300575 
55030H775 

tříotvorová umyvadlová  
baterie DN 15
551430505 
55143H705 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
550230505 
55023H705 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
bez odpadové soupravy
550290505 
55029H705 

tříotvorová umyvadlová  
baterie DN 15
551430575 

nástěnná umyvadlová baterie DN 
15 pro podomítkovou montáž
vyložení 160 mm
551460505 
55146H705 

samonosná baterie s integrovaným 
umyvadlem
umyvadlo z transparentního skla
55115D1 
55115D2 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
554430575 
55443H775 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
552170575 
55217H775 

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
552160505 
55216H705 

vanová a sprchová baterie DN 15
bez vanového výtoku
pro oddělené napouštění s 
přepínačem
554260505 
55426H705 

umyvadlová jednopáková 
baterie DN 15
130230560 

vanová a sprchová baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení 220 mm
554250575 

vanová a sprchová baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na okraj vany
vyložení 110 mm
554240505 
55424H705 
pro 4-otvorovou montáž na  
obkladové obložení*
vyložení 220 mm
554250505 
55425H705 
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vanový přítok DN 20
nástěnná montáž
vyložení 160 mm
5550205 

vyložení 220 mm*
5550305 

VANA

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
556500575 
55650H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
558300505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
554230575 
55423H775 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
556550575 
55655H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

centrální termostat
557190505 

podomítkové těleso DN 20*
35093 

podomítkové těleso DN 15*
35158 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
558350505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sloupová sprcha DN 15
L = 1410 mm
557690505 
55769H705 

sprchová souprava
L = 900 mm
5513005-00 

hlavová sprcha DN 15
5577905-00 

umyvadlová jednopáková baterie DN 15
130230560 

chrom/sklo zelené chrom *bez vyobrazenípotřebné příslušenství 19



umyvadlová jednopáková  baterie DN 15 
 530260575  

 KLUDI AMBA 
 Něžná krása 

 Je opravdu krásná: KLUDI AMBA. Čisté a jemné kontury harmonicky 
souzní   s hladkým a měkce zakřiveným povrchem. Proud vody 
je neobyčejně   jemný, každý dotyk se stává smyslovým zážitkem. 
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 KLUDI AMBA 

 Nastavení jednoduše a přesně 

 Přesně tak to platí u nastavení teploty a 
množství vody. Pomůže vám při tom osvědčená 
technologie kartuše, která je integrovaná v 
bateriích KLUDI AMBA.  

 Diskrétní označení 

 Červené a modré označení teplé a studené vody 
je nenápadné a přesně se hodí k celkovému 
designu baterie. 

 I odpadová souprava může být elegantní 

 Místo celého dlouhého táhla je u baterií KLUDI AMBA 
vidět jen elegantní tlačítko. Přilehá k tělu baterie. 
Jeho alternativou je push-open ventil pro umyvadla. 

 Jedinečný inovativní design KLUDI 

 Nikdy předtím nebyla žádná baterie obdařená takovými emocemi. 
Jedinečný je i použitý KLUDI design. Ovládací mechanismus je neodděli-
telnou součástí homogenního celku – KLUDI AMBA vypadá, jakoby byla z 
jednoho kusu. Nenápadné označení teplé a studené vody také koresponduje 
s použitým designem. Páka je nápadné jen, když je zrovna v provozu, 
po regulaci přítoku a teploty vody se opět vrátí do své nenápadné a 
homogenní pozice.  
 
  Právě použitý inovativní KLUDI design, tzv. IntegralDesign, dělá 
KLUDI AMBA smyslnou a originální. KLUDI AMBA posouvá design 
vodovodních baterií do nové dimenze. 

 KLUDI AMBA se ovládá intuitativně a přirozeným pohybem ruky. 
Voda se pouští pohybem páky dozadu. Stačí jen lehký dotek. 
Teplota vody se neovládá ani o trochu hůře. Opět jen lehký pohyb. 

 Intuitativní a přirozené ovládání 
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centrální termostat 537290575

podomítkový ventil, vrchní díl 538150575

třícestný přepínač DN 15 538460575

třícestná sprchová instalace

22



KLUDI AMBA

vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
534450575 

Nádech sochařského umění v  
moderní koupelně

V koupelně trávíme mnoho času. A KLUDI bere tento fakt vážně.  
Do moderních interiérů se skvěle hodí vanová a sprchová jednopáková  
baterie pro stojánkovou montáž. Ze všední vany vám vytvoří zajímavý  
architektonický objekt, který pozornosti rozhodně neujde. 

Celkově máte na výběr z 6 řešení pro vany: od nástěnné baterie přes  
podomítkovou baterii k jednopákové či termostatické baterii – zařiďte si  
moderní oázu klidu i ve vaší koupelně – kompletně se sérií KLUDI AMBA. 

Souměrné plochy v  
kvalitě ruční výroby

Ke vzniku něčeho tak neobyčejného, jako jsou souměrné plochy jednopá-
kové baterie KLUDI AMBA s funkcí sprchy nebo kombinovanou funkcí pro 
sprchu a vanu, jsou nutné znalosti zkušených specialistů na armatury. Baterie 
jsou instalovány v jedné rovině se stěnou. Výsledek: originální design není 
rušen běžně viditelnými rozetami. Z baterie se tak stane designový prvek. 
Přepínač sprchy je do kombinované baterie perfektně integrovaný. Na první 
pohled si jej nevšimnete. Výsledkem náročného výrobního postupu jsou 
ušlechtilé lesklé chromové plochy – decentní špičkový design s kvalitou 
ruční výroby.

23



UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
530230575 

bez odpadové soupravy*
530260575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
530290575 

bez odpadové soupravy*
530280575 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 186 mm
532440575 

podomítkové těleso DN 15*
38243 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 226 mm
532450575 

podomítkové těleso DN 15*
38243 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 15
532160575 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
535900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88088 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
536500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
536570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
výška výtoku 212 mm
532960575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
výška výtoku 272 mm
532980575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
534450575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro montáž na obkladové obložení
vyložení 220 mm
534470575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
534480575 
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VANA

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
538300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
537100575 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
534000538 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
536550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkout
538350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

KLUDI AMBA

vanová a sprchová 
termostatická  baterie DN 15
534010538 

vanový přítok DN 20
vyložení 170 mm
5350505 

centrální termostat
vrchní díl s ovládací jednotkou
537290575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

třícestný přepínač DN 15
538150575 

podomítkový ventil DN 20*
53811 

třícestný přepínač DN 15
538460575 

podomítková část*
29757 

dvojcestný přepínač
538470575 

podomítková část*
29747 

sprchová jednopáková baterie DN 15
537100575 

*bez vyobrazenípotřebné příslušenstvíchrom 25



KLUDI E2
Umění čistých tvarů

Páčka, jejíž tvar učiní z každého puštění vody zážitek. Ovládací prvek s  
jedinečně jemným vzhledem a jasné linie, které slibují čistotu. 

Tato hra moderního designu se nazývá SoftEdge:  
dodává tělům a povrchům baterií jemnější tvary, zaobluje hrany a rohy a stará 
se tak o vyvážený vzhled nejen na pohled ale i na dotek. KLUDI E2 vás přivítá 
přátelsky, nekomplikovaně a se svěží atmosférou – ve Vaší nové koupelně.



KLUDI E2

Správná varianta  
vždy po ruce

Ladnost této baterie spočívá v páce – tento jen několik 
milimetrů silný ovládací element ukazuje, jak elegantně  
a zároveň přesně se dá pouštět voda.

Praktičnost – to je hlavní heslo i pro různé varianty  
výtoků: FreiRaum je název konceptu od KLUDI, který 
usnadňuje plánování a používání prostoru kolem umy-
vadla. Díky různým délkám výtoků a čtyřem výškovým 
variantám se tato série přizpůsobí každému umyvadlu.

podomítková umyvadlová  
dvouotvorová jednopáková baterie
492450575 

umyvadlová jednopáková baterie DN 15
492970575 



centrální termostat
497290575 
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 KLUDI E2 

 Elán do života 
pramení ve sprše 

 Sprcha je symbolem radosti ze života – sortiment KLUDI E2 pro tuto 
část koupelny je pestrý a zahrnuje jak pohodlné podomítkové řešení, 
tak pragmatickou nástěnnou variantu. Splní každý váš požadavek 
na tvar, funkčnosti i jakékoli zvláštní přání. 
 
  Dáváte přednost hlavové sprše s bohatým dešťovým proudem nebo máte 
raději ruční sprchu pro fl exibilní sprchování? Všechny nezbytné prvky posky-
tuje charakteristický hranatý design. Designové rysy jsou vidět i na takových 
detailech, jako je nástěnný držák na sprchu.   Sladěné jsou i sprchové tyče a 
hadice – prostě vše, co je potřeba k zařízení individuální koupelny. 

 vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 
 494450575  

 Baterie pro Váš 
soukromý kousek ráje 

 Na vaně ukazují baterie svůj cit pro smyslnost: vana 
je kouskem ráje mezi čtyřmi stěnami a vanová baterie 
od KLUDI E2 dotváří relaxační atmosféru. V nabídce 
jsou dva způsoby používání – přepínají se vytaho-
vacím ovládacím tlačítkem. Na jedné straně rychlé 
plnění vany silným proudem, na druhé ruční sprcha 
pro sprchování ve vaně nebo pro opláchnutí po mytí 
vlasů.  
 
  Ať už u volně stojících van nebo jako nástěnné řešení, 
KLUDI E2 se řadí k designové linii, která stojí mezi 
čistým minimalizmem a organickou formou. 
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UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
490230575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
výška výtoku 120 mm
492970575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
výška výtoku 155 mm
492960575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
výška výtoku 272 mm
492980575 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 220 mm
492450575 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm
492440575 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 15
492160575 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
494450575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
bez vanového výtoku
pro oddělené napouštění s 
přepínačem
494260575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro montáž na obkladové obložení
vyložení 220 mm
494470575 

vanový přítok DN 20
vyložení 175 mm
4950305 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
496500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
498300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
495900575 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí
vody
496570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

Novinka
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SPRCHA

centrální termostat
vrchní díl s ovládací jednotkou
497290575 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
496550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
498350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

třícestný přepínač DN 15
498460575 

podomítková část*
29757 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
497140575 

podomítkový ventil, vrchní díl
498150575 

podomítkový ventil DN 20*
53811 

KLUDI E2

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení 31



KLUDI BALANCE 
Harmonie tvarů

KLUDI BALANCE vyzařuje neobyčejný klid. Jemné křivky a jasné linie 
přinášejí nadčasový design, který je v harmonii s mnoha koupelnový-
mi styly. Páka se zdá, jakoby se vznášela nad tělem baterie a k tomu 
dokáže přesně regulovat přítok vody.

umyvadlová jednopáková baterie DN 10
520230575 
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 Vyznamenána za 
design a funkčnost  

 Jednopáková baterie ze série KLUDI BALANCE byla vyznamenána 
prestižním oceněním iF product design award 2012 za harmonickou 
rovnováhu mezi designem a funkčností. Porotu přesvědčila svým 
nadčasovým vzhledem.  
 
  Senzorová umyvadlová baterie KLUDI BALANCE získala ocenění 
Plus X Award za vysokou kvalitu, design a uživatelský komfort. Jednoduše 
podržíte ruku v blízkosti senzoru a voda začne sama téct – hygienické a 
čisté, když se nemusíte baterie vůbec dotýkat. Jakmile pak ruku odtáhnete 
od senzoru pryč, voda se sama zastaví. Tím ušetříte vodu i energii.  

 KLUDI BALANCE je 
pastvou pro oči 

 Vanová a sprchová jednopáková baterie pro stojánkovou montáž je určená 
pro volně stojící vany. Její krásný tvar a využití moderních technologií vytváří 
pohled, který jen tak nezapomenete. Co vás zaujme na tříotvorové baterii 
stojící na okraji vany, je její vytahovací ruční sprcha. 
 
  Využitím KLUDI s-pointru vtéká voda do vany opravdu potichu. Proud vody 
lze podle potřeby nastavit jednoduchým dotykem prstu. Voda tak stéká ele-
gantně po okraji vany místo hlasitého napouštění. Vaši relaxační chvilku ve 
vaně si tak můžete vychutnat i během noci. 

 Špičkový design s 
propracovanými detaily 

 Vysoce lesklého povrchu baterie se dosahuje složitým procesem. 
V těle baterie je zabudován přepínač na sprchový proud – bez problému 
ho lze uchopit i mokrou rukou. Rozety, které vidíme, zakrývají tělo baterie 
a společně vytváří špičkový design s propracovanými detaily. 

 vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15 
 525900575    

 KLUDI BALANCE  
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vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro montáž na obkladové obložení
524480575 

UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 212 mm
522960575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 272 mm
522980575 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 10
se senzorem
s ovládání
s baterií
5210005 

s elektrickým adaptérem*
5220005 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 100
se senzorem
s ovládání
s baterií
pro beztlakový průtokový ohřívač
5210205 

s elektrickým adaptérem*
5220205 

elektronický stojánkový  
ventil DN 10
se senzorem
bez ovládání
s baterií
5210505 

s elektrickým adaptérem*
5220505 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 180 mm
522440575 

podomítkové těleso DN 15*
38243 

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 220 mm
522450575 

podomítkové těleso DN 15*
38243 

PUSH-OPEN uzavírací ventil
uzavíratelná zátka odtokový  
ventil G 1 1/4
1042405-00 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
522160575 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
524450575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro montáž na obkladové obložení
vyložení 220 mm
524470575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
525900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88088 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
526500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
520230575 

bez odpadové soupravy*
520260575 
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KLUDI BALANCE 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
528300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
526570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

VANA

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
527100575 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
352500575 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
526550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
528350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

připojovací kolínko DN 15
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
5206105-00 

nástěnný držák sprchy
5205005-00 

dvojcestný přepínač
528470575 

podomítková část*
29747 

vanový přítok DN 20
vyložení 160 mm
5250505 

umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10
522980575 

centrální termostat 
vrchní díl s ovládací jednotkou
527290575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítkový ventil, vrchní díl
528150575 

podomítkový ventil DN 20*
53811 

třícestný přepínač DN 15
Vrchní díl
528460575 

podomítková část*
29757 

*bez vyobrazeníchrom potřebné příslušenství

Novinka Novinka

Novinka
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umyvadlová jednopáková baterie DN 10
520239175 

KLUDI BALANCE WHITE
Tak čistá, jasná a lehká!

KLUDI BALANCE WHITE budí emoce. Jasně bílá barva dodává pocitu čistoty a svěžesti 
na intenzitě. Jas bílého povrchu podtrhují decentní chromové prvky a barevný purismus 
zdůrazňuje lehkost jejího tvaru. 
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KLUDI BALANCE WHITE

KLUDI BALANCE WHITE umožňuje zrealizovat nevšední koupelnové  
koncepty. Bílé baterie vytváří dokonalou souhru s bílou keramikou.  
Chromované prvky jí propůjčují decentní důraz a tmavé dřevěné  
mozaiky vytváří s bílými bateriemi výrazný kontrast. 

Báječně lehce působí KLUDI BALANCE WHITE ve spojení s přírodními  
materiály jako je travertin nebo dřevo. Při kombinaci puristické baterie s  
voskovanými ocelovými deskami vznikne extravagantní řešení koupelny 
vhodné pro lofty a designové hotely.

Harmonie a  
extravagance v koupelně

vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
524479175 

Zářící bílá té  
nejlepší kvality

KLUDI BALANCE WHITE doplňuje svůj tvar o další dekorační prvek: povrch. 
Na jeho zpracování klade KLUDI zvláštní důraz. Vysoce kvalitní zušlechťování  
propůjčuje světlým plochám lesk a odolnost. Díky tomu zůstanou baterie 
dlouho jasně bílé.
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 elektronická umyvadlová baterie DN 10 
 5210091   

 vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 
 525909175        

 Nový ráz armatur pro 
moderní životní styl 

 V moderní architektuře se prosazuje stále větší 
propojení prostor pro koupel a spánek. Volně stojící 
vany upoutávají pozornost v otevřeném obytném 
prostoru. Pro tento životní styl je KLUDI BALANCE 
WHITE jako stvořená.  

 V příjemné bílé barvě nepůsobí vanová a sprchová 
jednopáková stojánková baterie ani tolik jako kou-
pelnová baterie, ale spíše jako elegantní designový 
prvek, který je vybavený moderní technikou odpoví-
dající vysokým nárokům. 
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KLUDI BALANCE WHITE

UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
520239175 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 272 mm
522989175 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 212 mm
522969175 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
525909175  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88088 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
526509175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
527109175  

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
526559175  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

SPRCHA

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
bez odpadové soupravy
520269175 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
528309175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
528359175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
522169175 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
524459175 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro montáž na obkladové obložení
vyložení 220 mm
524479175 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 10
se senzorem
s ovládání
s baterií
5210091 

s elektrickým adaptérem*
5220091 

*bez vyobrazeníbílá/chrom potřebné příslušenství 39



 KLUDI Q-BEO  
Symbol čisté elegance

 umyvadlová jednopáková baterie DN 10 
500260565   

Precizní obrysy, nadčasová elegance. KLUDI Q-BEO je drahokam na umy-
vadle i vaně. Jasné linie a plochy této kolekce baterií tvoří formu elegantního 
fl akónu. KLUDI Q-BEO vyzařuje exkluzivitu a eleganci.

Design je dobře promyšlený do posledního detailu – pro jasný celkový vzhled 
jsme opomenuli skoky a hrany, kdekoli to bylo možné. Tak odpadaly rozety, 
které jsou běžně vidět u nadomítkových armatur KLUDI Q-BEO: termostat, 
jednopáková baterie pro sprchy i jednopáková baterie pro sprchy a vany 
mohou být namontovány v rovině se stěnou.

Novinka



KLUDI Q-BEO

Jeden vzhled -  
dvě interpretace designu

KLUDI Q-BEO oslavuje rozmanitost kubistických tva-
rů. Díky svému povrchu získává tato jasná a jednoduše 
působící baterie měkký vzhled – povrch, který zve k 
pohlazení.

Kubistická a exkluzivní, anebo raději klasická a elegant-
ní? Dva nabízené ovládací koncepty vyhoví každému po-
žadavku: široká, snadno uchopitelná páka baterie zajistí, 
že bude ovládání vody v umyvadle intuitivním zážitkem. 
Kdo chce více exkluzivity, může zvolit tříprvkovou baterii. 
Kvalitní výtok ve tvaru „L“ s jeho masivní kubistickou 
rukojetí se v koupelnách krásně vyjímá.

tříotvorová umyvadlová baterie DN 15
501430565 

umyvadlová jednopáková baterie DN 10
500260565 



Zvýraznění pro okraj vany

Ta správná baterie, která zajistí luxus na širokých okrajích vany: KLUDI Q-BEO 
ztělesňuje požitek a chuť do života. Krychlové úchyty této čtyřprvkové vanové a 
sprchové baterie zdůrazňují hranu vany a podtrhují její relaxační funkci – lázně u vás 
doma. Náročný design se projevuje i na ušlechtilých krychlových ručních sprchách. 
Hlavice sprchy se dá naklonit až o 30 stupňů, což je velice komfortní a přizpůsobí se 
každému na míru. Vytahovací knoflík k přepínání na sprchu vypadá, jako by se nad 
hladkým, filigránským výtokem této elegantní vanové baterie vznášel - důsledné až 
do detailů.
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KLUDI Q-BEO

vanová a sprchová 
jednopáková baterie DN 15
504430565

vanová a sprchová baterie DN 15
504240565
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Zářný start do nového dne – 
sprchování se stylem

Na rozdíl od relaxační koupele je sprchování každodenní záleži-
tostí – to je důvod, proč se KLUDI snaží přidat sprchovým koutům 
na půvabu. Sortiment KLUDI Q-BEO nabízí celou řadu variant 
vynikajících armatur – to správné řešení pro jakýkoli požadavek na 
funkci: od inteligentní podomítkové, po nekomplikovanou nado-
mítkovou variantu s odpovídajícím vybavením, jako je nástěnná tyč 
a sprcha – vše v jasném designu Q-BEO.

 termostatická sprchová baterie DN 15 
504000565
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KLUDI Q-BEO

Pohodlné sprchování

Sprchový termostat v odpovídajícím designu Q-BEO zaručuje obzvláště pohodlné 
sprchování. Integrovaný termostat reguluje vodu ve sprše na nastavenou teplotu – 
snadné a rychlé. Tato technologie má také vynikající bezpečnostní prvky. Tělo baterie je 
vybaveno KLUDI Safe Touch a je vždy pouze vlažné, proto se o ně zaručeně nespálíte. 
Bezpečnostní zarážka omezuje teplotu vody na příjemných 38 °C. Kdo má rád teplejší 
sprchu, jednoduše zmáčkne tlačítko. Zvýšená bezpečnost je výhodou pro domácnosti 
s malými dětmi či seniory.
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UMYVADLO

BIDET VANA

tříotvorová umyvadlová baterie 
DN 15
501430565 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
506550565 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
508350565 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
502160565 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
504430565 

vanová a sprchová baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení 220 mm
504240565 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
506500565 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí
vody
506570565  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
508300565  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
s odpadovou soupravou
500230565 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
bez odpadové soupravy
500260565 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro malé umyvadlo
501290565 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
507140565 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
504000542 

vanový přítok DN 20
vyložení 220 mm
5050405 

ruční sprcha 1S s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
sprchový déšť
5010005-00 
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KLUDI Q-BEO

podomítkový ventil, vrchní díl
508150565 

podomítkový ventil DN 15*
29809 
podomítkový ventil DN 20*
29811 
podomítkový ventil DN 12*
29909 
podomítkový ventil DN 20*
29911 
podomítkový ventil DN 15*
29927 

nástěnná tyč
L = 900 mm:
s jezdcem a hadicí  
Sirenaflex 1600 mm
5012005-00 

připojovací kolínko DN 15
6554005-00 

nástěnný držák sprchy
6555105-00 

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení 47



umyvadlová jednopáková  baterie XXL DN 10 
 331840562  
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 KLUDI MX  

 KLUDI MX  
 Inteligentní funkce  

 Hvězdou této série je umyvadlová baterie, a to díky zabudo-
vanému výškovému nastavení. Díky této maličkosti lze baterii 
zvýšit až o 10 cm. Funkce vytažení však v základní pozici není 
vidět. Vychutnejte si fl exibilitu této jednopákové baterie přímo u 
vás v koupelně.  

 Základní pozice 

 Umyvadlová jednopáková baterie má v sobě 
zabudované výškové nastavení, které nejde v 
normální pozici vidět. 

 Výškové nastavení 

 Díky možnosti zvýšení této baterie o 10 cm získáte 
dostatek prostoru mezi umyvadlem a baterií. To 
se vám bude hodit například pro naplnění větších 
nádob.  

 Snížení baterie 

 Využijte blokovacího uzávěru baterie a stlačením 
ji jednoduše dostanete na původní pozici. Lehký a 
plynulý pohyb vám zajistí tlumič nárazů.    
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termostatická sprchová baterie DN 15
354300538 

Přídavná funkce spolu  
s bezpečím

Termostatická baterie KLUDI MX se pohodlně ovládá 
a navíc je bezpečná. Během pár sekund si nastavíte 
požadovanou teplotu vody a ta zůstane stejná po celou 
dobu sprchování. Funkce KLUDI SafeTouch vás spoleh-
livě ochrání před nežádoucím opařením – zabraňuje totiž 
přehřátí povrchu termostatu. Funkce KLUDI HotStop má 
také za úkol ochránit vás před opařením. Díky pojistce 
proti opaření se ohřívání vody zastaví na 38 °C.
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KLUDI MX 

UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie XXL DN 10
s vytahovatelným tělem baterie
331840562 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
332150562 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
334450562 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 3-otvorovou montáž na okraj vany
vyložení 160 mm
334460562 

pro montáž do obkladu*
vyložení 220 mm
334470562 

termostatická vanová a sprchová 
baterie DN 15
354310538 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
336500562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
336570562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
337100562 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
354300538 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
336550562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

SPRCHA

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
331250562 

bez odpadové soupravy*
331260562 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro beztlakový průtokový ohřívač
331350562 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro malé umyvadlo
331280562 

vanový přítok DN 20 s přepínačem
nástěnná montáž
1350105 

vanový přítok DN 20*
nástěnná montáž
1350005 

*bez vyobrazeníchrom potřebné příslušenství 51



umyvadlová jednopáková baterie DN 10
383450510 

KLUDI O-CEAN
Svěžest přírody

Průzračně čistá voda stéká přímo do dlaně. Nádherně osvěžující zážitek jako 
byste byli v přírodě. KLUDI myslelo i na ochranu životního prostředí: před-
nastavené 50% omezení průtoku vede ke značným úsporám vody. Přesné 
množství vody a její teplotu lze jednoduše nastavit pomocí joysticku.

Pochromovaný a  
odnímatelný kryt

Sice to tak nevypadá, ale vanová a sprchová baterie se montuje přímo na 
stěnu. Pochromovaný vrchní díl perfektně zakryje běžně viditelné rozety, 
také ho lze lehce odmontovat a vyčistit a jeho rovné plochy mohou posloužit 
třeba jako odkládací plocha.

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
387700575 
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KLUDI O-CEAN
UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
s joystickem
383450510 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
s výtokem formujícím proud vody
383400575 

stojánkový ventil DN 15
381160530 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
384300575 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
387700575 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
387500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
387570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
389700575 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
388350545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
383500575 

bez odpadové soupravy*
383510575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
jednolité tělo baterie
s vysokým, pevným, litým výtokem
otočný výtok o 360°
420250573 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
387550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

*bez vyobrazeníchrom potřebné příslušenství 53



 umyvadlová jednopáková baterie DN 10 
 420230578  
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 KLUDI BINGO STAR 

 Vysoký výtok lze 
otočit o 360° 

 Kromě dostatečně velkého pracovního prostoru nabízí KLUDI BINGO STAR 
i výběr mezi 2 typy baterií: mezi umyvadlovou jednopákovou baterií s otoč-
ným výtokem o 360° a mezi baterií s omezovačem pohybu na 30°/30°. 
  

 UMYVADLO 

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 otočný výtok (360°) 
 420230578  

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 s omezením pohybu 30°/30° 
 420300578  

 KLUDI 
BINGO STAR 
 Impozantní volnost 

 Vysoký, zaoblený výtok a boční ovládání charakterizují tyto 
impozantní baterie. KLUDI BINGO STAR nabízí dostatek 
volného pracovního prostoru mezi umyvadlem a baterií.  

 chrom   55



 podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie 
 vyložení 180 mm 
 382440576  
 
 vyložení 230 mm*  
 382450576  
 
 podomítkové těleso DN 15*  
 38243  

tříotvorová umyvadlová baterie 
DN 10  
vysoký výtok  
383930576   

 stojánkový ventil DN 15 s 
ovládáním na konci výtoku 
 ovládání na konci výtoku 
 380160530  

tříotvorová umyvadlová baterie 
DN 10 
vysoký výtok 
383930520   

 UMYVADLO 

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 382960576  

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 s vysokým, otočným výtokem 
 otočný výtok o 360° 
 382940576  

 tříotvorová umyvadlová 
baterie DN 10 
 vysoký výtok 
 383910576  

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 382910576  
 
 průtok 5l/min*  
 382920576  
 
 pro beztlakový ohřívač*  
 382970576  

 KLUDI BOZZ 
 Dotek čistoty 

 KLUDI BOZZ a jeho klasický tvar válce. Baterie jsou 
cylindrického tvaru a jejich proporce jsou v perfektním 
souladu. Zaměřeno na čistou formu! 

 podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie 
 382450576  

Novinka Novinka
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KLUDI BOZZ

stojánkový ventil DN 15
381160530 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
385330576 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
386910576 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386500576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
386570576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

vanový přítok DN 20
nástěnná montáž
3850505 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
388310576 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
352030538 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386550576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

Válec v celé své  
rozmanitosti
KLUDI BOZZ dokazuje, jak krásně k sobě ladí 
cylindrické tvary. Tato kombinace působí na baterii 
velmi harmonicky. Ať už jde o stojánkový ventil s 
decentním ovládáním hlavice, jednopákovou baterii 
pro moderní umyvadla nebo o tříotvorové bate-
rie s vytahovacím výtokem – KLUDI BOZZ nabízí 
rozmaniná řešení pro veřejný sektor, gastronomii i 
soukromé koupelny.

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení: 220 mm 
384240576 

stojánkový ventil DN 15 s  
ovládáním na konci výtoku
380160530

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na obkladové 
obložení
vyložení: 220 mm 
384240520 

nástěnný výtokový ventil DN 15 s 
ovládáním na konci výtoku
vyložení 185 mm
380180530 

vyložení 110 mm*
380170530 

*bez vyobrazeníchrom potřebné příslušenství

Novinka Novinka
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tříotvorová umyvadlová baterie DN 15    
383930575  

 KLUDI ZENTA 
 Kombinace kruhu a hranolu 

 KLUDI ZENTA se zaměřuje na základní geometrické tvary – na kruh a hranol. 
Tato série zahrnuje různorodý sortiment. KLUDI ZENTA nabízí vhodné řešení 
pro umyvadla, vany i sprchy. Navíc tato série nachází místo i v kuchyni. 
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umyvadlová jednopáková  baterie XL DN 10   
 382600575       

 Více volného prostoru pod výtokem – 
pro více než jen mytí rukou 

 Pokud umyvadlo nepoužíváte jen k mytí rukou, pak byste si měli pořídit ba-
terii ZENTA. Při mytí vlasů nebo plnění nádob vodou totiž mohou zabodovat 
právě jednopákové baterie s bočním ovládáním.  
 
  Výtok je posazený výše a dá se snadno otáčet, k tomu je zde postranní 
směšovací páčka, která se ergonomicky hodí ke každé variantě použití. 
Své přednosti uplatní tyto baterie u velkých umyvadel: ramínko se dá otočit 
více a proud dosáhne dále než u klasické jednopákové baterie. V neposlední 
řadě je boční ovládání hygienickou variantou, neboť se dá po použití zavřít 
mokrýma rukama, aniž by se přitom celá baterie pokapala vodou a zbytky 
mýdla. 
 
  Celý komplet navíc vypadá velice dobře: jednodílné tělo baterie tvoří s 
bočním ovládacím prvkem homogenický celek. Průtok vody a teplota se dají 
řídit s obvyklou přesností. Díky logickému červeno-modrému značení vždy 
víte, zda teče studená nebo teplá voda, i když je páka otočená o 45 stupňů. 
Tři různé umyvadlové jednopákové baterie zajišťují, že s programem ZENTA 
naleznete to správné řešení pro každou oblast použití. K
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elektronická umyvadlová baterie DN 15
3810005
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KLUDI ZENTA

Hygienické senzorové ovládání

Elektronické baterie KLUDI ZENTA řídí průtok vody bezdotykově,  
čímž zajišťují maximální hygienu ve veřejných a kancelářských budovách  
a restauračních zařízeních. Protože jsou na takových místech sanitární 
prostory intenzivně využívány, je důležitým argumentem pro použití baterií 
řízených senzorem i šetrné zacházení s vodou.  

Díky optickému rozpoznávání objektů se voda spustí, jakmile infračervená 
technologie zachytí pohyb. Prvně však musí zareagovat všechny tři zabudo-
vané senzory, což účinně zabraňuje neúmyslnému spuštění, které by mohly 
způsobit například kapky vody. Tímto způsobem tato inteligentní technologie 
přispívá k šetrnému využití vody a energie. 

Elektronickou baterií KLUDI ZENTA můžete funkčně a esteticky vybavit  
jak hojně využívané umývárny, tak soukromou koupelnu. K dispozici jsou  
tři varianty: s rukojetí pro volbu teploty a směšovací pákou, s přednastavitel-
ným směšovačem nebo jako baterie na studenou vodu. Na výběr je napájení 
ze sítě nebo na baterii.

Senzorové ovládání je bezdotykové. Voda se spustí, 
jakmile inteligentní infračervená technologie zachytí 
pohyb.

Teplotu vody nastavíte směšovačem.
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elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem
vyložení 190 mm
3850205 

vyložení 240 mm*
3840205 
38003 
38004 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
382500575  

bez odpadové soupravy*
382510575  

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
382560575 

UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie XL DN 10
382600575 

bez odpadové soupravy*
382620575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
jednolité tělo baterie
s vysokým, pevným, litým výtokem
otočný výtok o 360°
420250575  

bez odpadové soupravy*
420260575  

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
otočný výtok o 360°
382940575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
s vysokým, otočným výtokem
otočný výtok o 360°
382550575 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem
s ovládání
páčka pro volbu teploty
s baterií
3810005  

s elektrickým adaptérem*
3820005  

elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem
s ovládání
s baterií
3810205  

s elektrickým adaptérem*
3820205  

elektronický stojánkový  
ventil DN 15
se senzorem
bez ovládání
s baterií
3810505 

s elektrickým adaptérem*
3820505 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 120 mm
382650575 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem, s výběrem teploty 
rukojetí, vyložení 190 mm
3850005 

vyložení 240 mm
3840005 
38001 
38002 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem, s výběrem teploty 
rukojetí, vyložení 190 mm
3850105 

vyložení 240 mm*
3840105 
38001 
38002 

elektronická umyvadlová  
baterie DN 15
se senzorem
vyložení 190 mm
3850305 

vyložení 240 mm*
3840305 
38003 
38004 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
výška výtoku 258 mm
382570575 

tříotvorové umyvadlová baterie 
DN 10
vysoký výtok
383930575  

Novinka
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BIDET VANA

podomítková umyvadlová 
dvouotvorová jednopáková baterie
vyložení 230 mm
382450575 

vyložení 180 mm*
382440575 

podomítkové těleso DN 15*
38243 

stojánkový ventil DN 15
381160530 

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
385300575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
386700575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 3-otvorovou montáž na okraj vany
vyložení 140 mm
384460575  

pro montáž na obkladové obložení*
vyložení 220 mm
384470575  

sprchová souprava pro vanu 2S
6075005-00 

1S sprchová souprava pro vanu*
6065005-00 

vanový přítok DN 20 s přepínačem
nástěnná montáž
1350105 

vanový přítok DN 20*
nástěnná montáž
1350005 

termostatická vanová a sprchová 
baterie DN 15
351010538 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386500575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
386570575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

KLUDI ZENTA

vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
384240575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na 
obkladové obložení
vyložení: 220 mm
384240575 

potřebné příslušenství *bez vyobrazeníchrom

Novinka
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SPRCHA

sprchová tyč s jezdcem a hadicí 
LOGOFLEX
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
388350545  

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
388700575 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
351000538 

3S ruční sprcha s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Booster, Smooth, Volume
6080005-00  

2S ruční sprcha s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Smooth, Volume
6070005-00  

sprchový set 3S
L = 600 mm
6083005-00  

L = 900 mm*
6084005-00  

sprchový set 2S
L = 600 mm
6073005-00  

L = 900 mm*
6074005-00  

sprchový set 1S
L = 600 mm
6063005-00  

L = 900 mm*
6064005-00  

1S ruční sprcha s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Volume 
6060005-00 

DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI ZENTA 2S ruční sprchou a 
Suparaflex hadicí 1600 mm
6609005-00 

*bez vyobrazeníchrom64



ZENTA SHOWER DUO:
termostatická sprchová baterie
sprchový set 2S
ruční sprcha 2S  se sprchovým deštěm 
a měkkým proudem 
 L = 600 mm 
 6057605-00   
 
  L = 900 mm *
 6057705-00   

termostatická 
sprchová baterie DN 1
 351000538 

sprchový set 3S
 6084005-00  

Volumen  

 Objemný proud je široký a intenzivní zároveň. 

Smooth  

 Sprchový déšť je naopak díky kruhovitému 
uspořádání trysek jemný a měkký.  

  Booster  

 Zesílený proud Booster vhání vodu do středu sprchové 
hlavice a vytváří tak revitalizační masážní proud.  

 Během několika sekund namíchá termostatická baterie 
požadovanou teplotu vody, kterou pak drží konstantní. 
Funkce HotStop chrání před opařením díky zabudovanému 
omezovači a ruční sprcha nabízí požitek se 3 typy proudu. 

 Požitek ze sprchování – 
správná teplota a 
3 typy proudu 

KLUDI DUAL SHOWER 
SYSTEM  DN 15 
 s talířovou sprchou 200 mm 
 KLUDI ZENTA 1S ruční sprchou 
 a Suparaflex-sprchová 
hadice 1600 mm 
 6167705-00  

 KLUDI ZENTA 
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 BIDET 

 bidetová jednopáková 
baterie DN 10   
   385309175  
385308675 

 UMYVADLO 

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10   
 382509175  
 382508675  

 umyvadlová jednopáková 
baterie DN 10 
 bez odpadové soupravy 
 382519175  
 382518675  

umyvadlová jednopáková  
baterie XL DN 10 
 382609175  
 382608675  

 umyvadlová jednopáková baterie DN 10 
 382509175    

Elegantní černá a čistě bílá

KLUDI ZENTA
BLACK & WHITE

66



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

VANA

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386509175 
386508675 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchová souprava pro vanu 1S
6065091-00 
6065086-00 

sprchový set 3S
L = 900 mm
6084091-00 
6084086-00 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
386709175 
386708675 

termostatická vanová a sprchová 
baterie DN 15
351019138 
351018638 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
388709175 
388708675 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
351009138 
351008638 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
386559175 
386558675 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchový set 3S
L = 900 mm
6085091-00 

sprchová souprava pro vanu 1S
6066091-00 

3S ruční sprcha s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Booster, Smooth, Volume
6080091-00 
6080086-00 

1S ruční sprcha s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Volume
6060091-00 
6060086-00 

*bez vyobrazeníčerná/chrom potřebné příslušenstvíbílá/chrom

Novinka

Novinka
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umyvadlová jednopáková baterie DN 15
322330575 

KLUDI OBJEKTA
Vypadá všude dobře

KLUDI OBJEKTA MIX NEW se přejmenovala na KLUDI OBJEKTA. 
Sortiment koupelnových baterií se objevuje s novým designem.  
S rovným tělem a jemně zakřivenou plochou na výtoku a páce  
navazuje v novém designu na trend jemných linií. Baterie a sprchy 
se perfektně hodí do mnoha koupelnových stylů. 
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KLUDI OBJEKTA

Stylová, ergonomická a komfortní 

Jedná se o evoluci se smyslem pro proporce, což přesně tuto řadu baterií 
charakterizuje. Zmodernizovaný design, s rovným tělem baterie a jemným 
klenutím na vrchní straně baterie a páky, je pastvou pro oči. Celkově design 
KLUDI OBJEKTA zachovává čistou strukturu, je diskrétní a vytváří si tak svůj 
vlastní styl. Oceníte i její pohodlné ovládání. Ovládací prvky jsou navíc navr-
ženy ergonomicky tak, aby mohly být i jednoduše a rychle vyčištěny všechny 
plochy.

Dokonalá harmonie s velkými umyvadly

Stále více koupelen se dnes zařizuje velkými umyvadly. K těm se skvěle  
hodí jednopákové umyvadlové baterie KLUDI OBJEKTA s bočním ovládáním. 
Díky vyššímu výtoku jsou praktičtější a poskytují větší volný prostor mezi 
baterií a umyvadlem. Kromě toho se dá výtok otočit na stranu, což ještě 
zvyšuje jejich flexibilitu.

Průtok vody a teplota se přesně nastaví bočním ovládacím mechanismem. 
Ten je proveden v designu KLUDI OBJEKTA a perfektně ladí s jednolitým 
tělem baterie, které je velmi stabilní a kvalitní. Zahnuté ramínko vylaďuje 
klasicky moderní design baterie KLUDI OBJEKTA. 

umyvadlová jednopáková  baterie DN 15
320230575

69



UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie XL DN 10
322600575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro beztlakový průtokový ohřívač
322340575 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 15
324160575 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
326530575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
jednootvorová montáž
326850575 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
326500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody
326570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
jednolité tělo baterie
s vysokým, otočným výtokem
otočný výtok o 360°
320230575 

bez odpadové soupravy*
320240575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
322330575 

průtok 5l/min*
322350575 

bez odpadové soupravy*
321260575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na 
obkladové obložení
vyložení: 220 mm
324250575 

tříotvorová umyvadlová baterie 
DN 10
vysoký výtok
323930575 

termosttická vanová a sprchová 
baterie DN 15
352010538 

termostatická vanová a sprchová baterie DN 15
352010538

Novinka Novinka

Novinka
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podomítková vanová/sprchová 
termostatická baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
vertikální bloková armatura
324890575 

SPRCHA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
327640575 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
50 % omezovač průtoku
352000538 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
326550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

KLUDI OBJEKTA

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
vertikální bloková armatura
326510575 

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení 71



Šetří peníze, chrání přírodu

Moderní a ekonomická – to jsou dva přívlastky, které trefně popisují  
KLUDI LOGO NEO. Tato série vodovodních baterií zaujme svým osvěžujícím 
designem a svými dvěmi speciálními funkcemi šetří vaši peněženku i příro-
du. Funkce EcoPlus od KLUDI šetří energii: když otevřete páku ve středové 
pozici, teče pouze studená voda. To zajišťuje dostatečný komfort pro mytí 
rukou, čištění zubů nebo na zalévání kytek a k tomu zaznamenáte viditelnou 
úsporu na účtu za energie Vaší domácnosti.

Mimo to funkce EcoAir, která je u této umyvadlové baterie použita, sníží 
spotřebu vody při každodenním mytí rukou až o 40 procent, provzdušnění 
přitom zaručí plný proud vody.

K rozšířenému sortimentu patří umyvadlová jednopáková baterie s bočním 
ovládáním. Pod vysokým otočným výtokem je více pohodlného volného pro-
storu. Proud vody a teplotu přesně nastavíte páčkou na straně. Ta zajišťuje 
i snadnou údržbu, neboť se dá zavřít mokrýma rukama, aniž by se přitom 
vodou a mýdlovými kapkami zamočila celá baterie.

sprchová jednopáková  
baterie DN 15

 378410575 

KLUDI LOGO NEO
Chytrá volba

Spolehlivé provedení a sympatické tvary – to je to, co charakterizuje  
KLUDI LOGO NEO jako součást rodiny KLUDI. S KLUDI LOGO NEO  
pro vás bude hračka rozhodnout se pro kvalitní baterii.

vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
376810575 
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UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie XS DN 10
372850575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
se zasouvacím řetízkem
372830575 

s nátrubkem DN 8*
372800575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro beztlakový ohřívač
372750575 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 10
375330575 

s nátrubkem DN 8*
375310575 

VANA

SPRCHA CARE

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
páka PUBLIC 120 mm
372840575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
páka KLINIK 180 mm
372870575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
372820575 

s nátrubkem DN 8*
372810575 

umyvadlová jednopáková   
baterie XL DN 10
výška výtoku 120 mm
372900575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
376810575 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
otočný výtok 250 mm
375910575 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
374190575 

podomítkové těleso DN 15*
38625 

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
otočný výtok 250 mm
s Tele-ruční sprchou
375920575 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
378410575 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
374200575 

podomítkové jednotkové  
těleso DN 15*
38625 

KLUDI LOGO NEO

*bez vyobrazenípotřebné příslušenstvíchrom

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
pro beztlakový průtokový ohřívač
372760575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
jednolité tělo baterie
s vysokým, otočným výtokem
otočný výtok o 360°
370230575 

73



umyvadlová jednopáková  baterie XL DN 10 
 384840575  

 KLUDI TERCIO 
 Nadčasové KLUDI TERCIO 

 Nadčasová v pravém slova smyslu, to je KLUDI TERCIO. Série baterií, na 
které je vždy pěkný pohled. Kromě svého atraktivního vzhledu se vyznačuje i 
spolehlivou technikou a kvalitním materiálem.  



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
380230575 

Nový stupeň prostornosti

V moderních koupelnách dominuje nový stupeň prostornosti. Pro tu je jako stvořená  
jednopáková baterie XL v designu KLUDI TERCIO. Extra velká baterie se na prostorných 
umyvadlech skvěle vyjímá. Mezi umyvadlem a baterií s postranním ovládáním je ještě 
více volného prostoru. Díky vyššímu, otočnému výtoku je tato umyvadlová baterie při 
zacházení velmi flexibilní. Kromě toho z klenutého povrchu páky a výtoku snadno stéká 
voda, takže je její čištění velmi jednoduché. 

tříotvorová umyvadlová baterie DN 10
383940575 



umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
průtok 5l/min
384850575 

UMYVADLO

umyvadlová jednopáková  
baterie XL DN 10
384840575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 10
384810575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
pro beztlakový průtokový ohřívač
384760575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
se zasouvacím řetízkem
384800575 

umyvadlová jednopáková  
baterie DN 15
jednolité tělo baterie
s vysokým, otočným výtokem
otočný výtok o 360°
380230575 

bez odpadové soupravy*
380240575 

BIDET

bidetová jednopáková  
baterie DN 100
384320575 

tříotvorová umyvadlová baterie 
DN 10
vysoký výtok
383940575 

vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15
384230575 

Novinka
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KLUDI TERCIO

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
386560575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková sprchová jednopáková 
baterie
384200575 

podomítkové těleso DN 15*
38625 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
384190575 

podomítkové těleso DN 15*
38625 

termostatická sprchová  
baterie DN 15
351000538 

VANA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
384820575 

termostatická vanová a sprchová 
baterie DN 15
351010538 

podomítková vanová a sprchová 
jednopáková baterie
386510575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

sprchová jednopáková  
baterie DN 15
388420575 

SPRCHA

vanová a sprchová jednopáková 
baterie DN 15
pro 4-otvorovou montáž na 
obkladové obložení
vyložení: 220 mm  
384230575 

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení

Novinka
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 Voda bude stékat do vany 
tiše s KLUDI ROTEXA 

 Hukot tekoucí vody je minulostí. S KLUDI ROTEXA Multi 
stéká voda do vany tiše podél jejího okraje. Moderní 
napou štěcí, odpadové a přepadové soupravy jsou na-
montovány přímo do vany. KLUDI ROTEXA je správnou 
volbou pro nerušený požitek ze sprchování v jakoukoli 
denní i noční hodinu a bez zbytečného rušení sousedů. 

 KLUDI 
ROTEXA  
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 KLUDI ROTEXA  

 napouštěcí, odpadová a přepadová 
souprava 
 vrchní díl bez ovládací jednotky 
 7182605-00  

 napouštěcí, odpadová a přepadová 
souprava 
 podomítková část 
 2131500-00 

 odnímatelný kryt na přerušovač 
potrubí 
 82308505-00  

 přerušovač potrubí 
 podomítková část 
 1077200-00 

 odpadová a přepadová souprava 
 vrchní díl bez ovládací jednotky 
 7106605-00  

 ekologická zátka se sítkem na 
zachytávání vlasů, Ø 70 mm 
 7060405-00  

 odpadová a přepadová souprava 
 podomítková část 
 2104000-00 

 odpadová a přepadová souprava 
 podomítková část 
 2140705-00  
 
 odpadová a přepadová souprava*  
 podomítková část 
 2140805-00  
 
 odpadová a přepadová souprava*  
 podomítková část 
 2140905-00  

 připojovací kolínko DN 15 
 zabezpečeno proti zpětnému nasátí 
vody 
 6306105-00 
6306143-00  

ODPADOVÉ SOUPRAVY

 chrom    *bez vyobrazení  bílá 79



 KLUDI PUSH 
Stačí zmáčknout tlačítko

Do koupelen přichází nový ovládací prvek - tlačítko. KLUDI PUSH umožňuje intuitivní 
sprchování stiskem tlačítka. Když je tlačítko stisknuto, proudí voda hlavovou sprchou, 
bočními tryskami nebo ruční sprchou, po dalším stisknutí se voda zastaví. Jednoduchý 
princip, čistá funkce.
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Zážitek ze sprchování

Tlačítka jsou pohodlná a používají se v mnoha oblastech každodenního 
života: díky KLUDI PUSH nyní i při ovládání nástěnných armatur. Princip 
zapnuto/vypnuto je čistě mechanický. S KLUDI PUSH stačí stisknout tlačítko 
a můžete si okamžitě dopřát sprchu o požadované teplotě.

KLUDI PUSH je k dispozici ve dvou variantách: s pohodlným termostatem 
nebo praktickou keramickou kartuší. Nastavení teploty je v obou případech 
snadné a přesné. Termostatický směšovač automaticky upravuje teplotu 
dokonce i během sprchování. Obě řešení jsou optimální i co se týká ochrany 
před opařením. Termostat má bezpečnostní zarážku s tlačítkem nastavenou 
na teplotu vody 38 °, u směšovače se zámek teploty vody nastaví při insta-
laci.

Užitečný detail na okraji: tlačítka se dají snadno nahmatat a ovládat i namyd-
lenýma rukama a s pěnou na obličeji.

Proud vypnete a zapnete 
stiskem tlačítka

Díky technologii magnetových ventilů Soft Close, 
která umožňuje jejich hladké uzavření, nedochází 
k rušivým tlakovým rázům v potrubí

Kvalitní tlačítka
Nejen senioři ocení, že se dají nahmatat a jsou slyšitelná
Naráz se dají ovládat až dvě funkce

Nastavení požadované teploty 
Bezpečnost zajišťuje zarážka teplé 
vody na 38 °C

Všechny varianty PUSH dodáváme se čtyřmi 
tlačítky (hlavová, ruční, boční sprcha, napouštění 
vany), ze kterých si vyberete libovolná dvě, která 
se namontují.

 KLUDI PUSH 
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podomítková termostatická sprchová baterie
388110538
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Komfort směšování na přání

Tlačítka podle potřeby

Termostatická varianta je úžasně pohodlná: automatický řídicí prvek zajišťu-
je, že má voda vždy požadovanou teplotu. Termostat okamžitě vyrovná i ko-
lísání teploty ve vodovodní síti. Charakteristické tlačítko nastavené na hranici 
38 stupňů je důležitým bezpečnostním prvkem pro rodiny s dětmi.

Varianta s manuálním směšovačem nabízí osvědčené pohodlí nastavení 
teploty. Pokud je v domácím vodovodu přívod teplé užitkové vody stálý , 
nemusíte ani zde měnit polohu ovládacího grifu během Vašeho sprchování a 
teplota vody se přitom nezmění. Keramické prvky ve směšovací kartuši jsou 
odolné, bezúdržbové a přesné.

Možnost jednocestné nebo dvoucestné varianty. Součástí jednocestné 
varianty je jenom jedno tlačítko se symbolem zapnuto/vypnuto. Větší výběr 
nabízí set pro pro dvě odběrná místa (dvoucestná varianta): zde je možnost 
vybrat ze čtyř tlačítek se symboly pro hlavovou sprchu, boční trysky, ruční 
sprchu nebo napouštění vany. Která dvě tlačítka se použijí, se rozhodne při 
montáži podle toho, jaká odběrná místa se připojí a zvolí se symbol (vana, 
sprcha, boční trysky,hlavová sprcha).

Dvě varianty: kulatá nebo hranatá se zaoblenými hranami. Sady pro koneč-
nou instalaci KLUDI PUSH se hodí ke všem běžným konceptům vodovod-
ních baterií. Definované okraje a perfektní povrch signalizují vysokou kvalitu 
a dokonalé zpracování.

KLUDI PUSH
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Evoluce: 
KLUDI PUSH a 
KLUDI FLEXX.BOXX

Buďte fl exxibilní

KLUDI FLEXX.BOXX je jedinečný univerzální podomít-
kový systém od KLUDI, který tvoří základ pro všechny 
varianty KLUDI PUSH. Inteligentní box zjednodušuje 
instalaci, chrání před prosáknutím vody a umožňuje fle-
xibilní hru s funkcemi, designem a povrchy rozdílných 
sad armatur.
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KLUDI PUSH

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou  
s jedním tlačítkem pro napojení na 
horní vývod
388010538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
se dvěma tlačítky, výběr piktogramů 
podle konkrétního použití
388110538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
horní vývod
388020538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
spodní vývod
388040538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
se dvěma tlačítky, výběr piktogramů 
podle konkrétního použití
388120538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková termostatická 
sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
spodní vývod
388030538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

KLUDI PUSH

podomítková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
spodní vývod
386030538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomitková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
horní vývo
386010538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky, výběr piktogramů 
podle konkrétního použití
386110538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
spodní vývod
386040538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková sprchová baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou
s jedním tlačítkem pro napojení na 
horní vývo
386020538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

podomítková vanová/sprchová 
baterie
vrchní díl s ovládací jednotkou, se 
dvěma tlačítky, výběr piktogramů 
podle konkrétního použití
386120538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
podomítkové těleso DN 20
88011 

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení

Novinka

Novinka Novinka Novinka

Novinka Novinka Novinka Novinka
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Kdo si zařídí svoji koupelnu výrobky JOOP! od KLUDI, ten ukazuje svůj smysl pro styl – 
a to nekončí jen u baterií. Vysoce kvalitní příslušenství z této kolekce, do které patří 
držáky na ručníky, dávkovače mýdla, držáky na sklo, odkládací plochy, držáky na  
toaletní papír a WC sada, je víc než jen praktickým pomocníkem. Jde o velmi  
dekorativní prvky z kovu s chromovým leskem a nejlepšího křišťálového skla,  
jejichž životní styl a extravagance se projeví v celé koupelně.

držák ručníku
5597705 

Příslušenství
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

odkládací plocha  
z křišťálového skla
320 mm
5597305H7 

260 mm*
5598305H7 

držák mýdla
křišťálové sklo
5598505H7 

držák skleničky
křišťálové sklo
5597505H7 

dávkovač tekutého mýdla
nádržka z křišťálového skla
5597605H7 

zásobník toaletního papíru
5597205 

držák toaletniho papíru
5597105 

souprava pro záchodový kartáč
5597405H7 

kroužek na ručník
5597805 

držák ručníku
5597705 

držák osušky 600 mm
5598005 

800 mm*
5597905 

madlo k vaně*
5598105 

háček
velký
5598205 

malý*
5598405 

*bez vyobrazeníchrom 87



KLUDI AMBA  
Doplňky stejně krásné  
jako samotné baterie
Ke KLUDI AMBA patří řada doplňků, které perfektně ladí s designem baterií. Zařiďte 
si vaši koupelnu s originální sérií KLUDI AMBA. Háčky, rukojetě a držáky jsou kvalitně 
pochromované, nádoby jsou vyrobené z jemného porcelánu.
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miska na mýdlo
miska z porcelánu
5398505 

dávkovač tekutého mýdla
nádobka z porcelánu
5397605 

držák skleničky
sklenička z porcelánu
5397505 

držák toaletniho papíru
5397105 

zásobník toaletního papíru
5397205 

souprava pro záchodový kartáč
nádobka z porcelánu
5397405 

držák ručníku
5397705 

vanový držák 350 mm
5398105 

háček
5398405 

KLUDI AMBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

držák osušky
L = 650 mm
5398005 

L = 850 mm*
5397905 

chrom *bez vyobrazení 89



Vše má své místo a nedochází k míchání stylů, neboť kvalitní řada doplňků v designu 
SoftEdge krásně ladí ke KLUDI E2. Chromovaný kov a foukané opálové sklo dotváří 
tvary produktů KLUDI E2: držák na ručníky, dávkovač mýdla, držák toaletního papíru 
nebo zubních kartáčků – vše pro jednotnou koupelnu.

Doplňky KLUDI E2

svícen na čajovou svíčku
4998305

dávkovač tekutého mýdla
4997605

univerzální sklenice včetně držáku
4998205
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DOPLŇKY

miska na mýdlo
opálové sklo, bílé, matné
4998505 

háček
4998405 

KLUDI E2

dávkovač tekutého mýdla
nádoba z křišťálového skla
4997605 

univerzální sklenice včetně držáku
nádoba z křišťálového skla
4998205 

držák skleničky
nádoba z křišťálového skla
4997505 

odkládací plocha
opálové sklo, bílé, matné
216 x 140 mm
4998705 

svícen na čajovou svíčku
opálové sklo, bílé, matné
4998305 

držák ručníku XS
4999005 

držák ručníku
L = 455 mm*
4997705 

držák osušky
L = 650 mm
4998005 

madlo k vaně
L = 350 mm*
4998105

držák toaletniho papíru
4997105 

zásobník toaletního papíru
4997205 

souprava pro záchodový kartáč
4997405 

chrom potřebné příslušenství *bez vyobrazení 91



umyvadlo na desku
49W0343

křišťálové zrcadlo
49SP343

deska pod umývátko
49CM243

skříňka pod desku
49CMU43
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Koupelna plná flexibility

Uměním při navrhování koupelny je optimální využití dostupného prostoru. 
Pro tento účel byla vytvořena řada KLUDI PLUS. Kolekce zahrnuje keramické 
produkty jako jsou umyvadla, záchody a bidety, zrcadla a poté i elegantní 
koupelnový nábytek. 

Díky třem různým možnostem jak sadu sestavit, se dá použít kdekoliv, v malé 
i v rodinné koupelně. Její designový koncept přináší široké spektrum stylů s 
přesvědčivými detaily pro moderní bydlení. Dokonale ladí s prémiovými bate-
riemi a doplňky od KLUDI.

KLUDI PLUS

Plánování malých koupelen a koupelen pro hosty je královskou disciplínou: 
vyžadují funkčnost a dobrý design. Právě při plánování a realizaci dokazuje 
KLUDI PLUS svoje silné stránky a svoji velkou flexibilitu. Tento nábytkový  
set je dostupný ve třech stupních podle velikosti domácnosti a nároků na 
úložný prostor. K tomu jsou nabízena dvě keramická řešení umyvadel:  
umývátko k montáži na desku a umyvadlo k montáži na stěnu. Funkční  
detaily dodají dvě varianty zrcadel – s nebo bez světelných elementů.  
Například dvířka od skříňky se díky kvalitnímu kování obejdou zcela bez 
úchytek. Stačí jemný dotek.

Malá koupelna – perfektní využití

2. varianta 

K desce pod umývátko skvěle pasuje skříňka  
pod desku. Ta poskytuje užitečný úložný prostor 
například v koupelně pro hosty.

3. varianta 

Dvě skříňy na sobě spojují design s užitečností. 
Nábytek poskytuje dostatek úložného prostoru  
i pro náročné.

1. varianta 

Umývátko k montáži na desku – základní koncept 
KLUDI PLUS.

KLUDI PLUS
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umyvadlo
49W0543

křišťálové zrcadlo
49SP343
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umyvadlo
velikost: 142 x 500 x 500 mm
49W0543 

umývátko k montáži na desku
velikost: 90 x 325 x 325 mm
49W0343 

deska pod umývátko s vyvrtaným 
otvorem pro umývátko a baterii
velikost: 80 x 405 x 312 mm
49CM143 

deska pod umývátko s vyvrtaným 
otvorem pro umývátko
velikost: 80 x 405 x 312 mm
49CM243 

skříňka pod desku
velikost: 300 x 405 x 312 mm
49CMU43 

odpadová a přepadová souprava
kombinovatelné s:
KLUDI PLUS umyvadlo 49W0543
4999905 

osvětlené zrcadlo 
800 x 500 mm
49SP243

křišťálové zrcadlo
800 x 405 mm
49SP343

KLUDI PLUS

UMYVADLO

NÁBYTEK

ZRCADLO

splachovací WC 
370 x 560 x 350 mm
49WCW43 

WC sedátko
odnímatelné
49WCS43 

dekorační liště pro WC/bidet 
kombinovatelné s:
KLUDI PLUS WC 49WCW43 a
KLUDI PLUS Bidet 49BIW43
4998905 

WC

bidet
370 x 560 x 305 mm
49BIW43 

BIDET

*bez vyobrazeníporcelánchrom 95



PŘÍSLUŠENSTVÍ

dávkovač tekutého mýdla
saténové sklo
4897605 

držák skleničky
saténové sklo
4897505 

miska na mýdlo
saténové sklo
4898505 

držák osušky
4898005 

držák osušky s odkládací plochou
4898905 

dvouramenný držák ručníku 
4898805 

vanový držák 
4898105 

držák ručníku
4897705 

držák skleničky
4897505 

držák ručníku
4897705 
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 Doplňky lze namontovat na levou i pravou stranu 

 chrom   

 košík na mycí houbu 
 4898605  

 košík na mycí houbu 
 rohová montáž   
 4898705  

 držák toaletniho papíru 
 4897105  

 zásobník toaletního papíru 
 4897205  

 souprava pro záchodový kartáč 
 4897405  

 háček 
 4898405  

 KLUDI A-XES 
 Doplňky s KLUDI designem  

 Moderní a elegantní, lehké a útlé – to je KLUDI A-XES. 
Tyto doplňky jsou ideálním řešením ke všem bateriím KLUDI. 
Řeč tvarů válce a hranolu vynikne v každém koupelnovém stylu.  

 Flexibilně kombinovatelné 

 Všechny doplňky KLUDI A-XES se dají otočit o 180° a dle 
potřeby pak namontovat na pravou či levou stranu. Držáky z 
chromu vám zajistí tiché odnímání předmětů ze saténového 
skla a pochromované krytky skvěle překryjí běžně viditelné 
nástěnné upevnění.  
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 KLUDI FIZZ 
 THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 
   6709505-00  

   Pro nezapomenutelný 
zážitek ze sprchování 

 Ruční a hlavové sprchy, Dual Shower systémy s termostatem 
nebo bez termostatu, různorodé designové série a užitečné 
funkce – sprchový program od KLUDI nabízí širokou škálu 
řešení, které se dokážou přizpůsobit různým druhům instalací 
a individuálním potřebám.  

 SPRCHY A 
SPRCHOVÉ 
SYSTÉMY KLUDI 
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KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY zajistí zážitek ze sprchování šitý na míru! 
To umožňuje především individualita systémů, které se přizpůsobí každým 
montážním podmínkám i osobním přáním uživatele. Dnes to platí více  
než kdy jindy, protože KLUDI ještě vylepšilo možnosti nastavení systémů 
DUAL SHOWER.

Až 30 centimetrové flexibilní nastavení výšky sprchové tyče například  
umožňuje nainstalovat KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY, i když jsou 
nízké stropy atd. Problém, kdy je sprchová tyč příliš dlouhá, je tak pryč.  
Dokonce i rameno hlavové sprchy je možné plynule nastavit tak, že se  
přizpůsobí každé situaci a zvyklostem uživatele. V držáku je rameno otočné  
i kolem osy, což je vhodné tam, kde je z nějakých důvodů nutné umístit 
DUAL SHOWER SYSTÉM na zeď někde na stranu mimo střed (blíže rohu) 
sprchového koutu. 

KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY:  
Více prostoru pro individualitu 

Až 30 centimetrové flexibilní nastavení výšky  
sprchové tyče například umožňuje nainstalovat 
KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMY, i když jsou nízké 
stropy atd.

SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY KLUDI

Rameno hlavové sprchy je možné plynule nastavit 
tak, že se přizpůsobí každé situaci a zvyklostem 
uživatele.
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SHOWER SYSTÉMY

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
se 3 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
se 3 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
se 2 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709105-00 

se 3 sprchovými díly*
6709305-00 

DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI ZENTA 2S ruční sprchou a 
Suparaflex hadicí 1600 mm
6609005-00 

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 250 mm
KLUDI A-QA s ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6619505-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO  
SHOWER SYSTEM DN 15
50 % omezovač průtoku
6608105-00 

KLUDI A-QAs
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
4919105-00 

KLUDI A-QAv
SHOWER DUO:
termostatická sprchová baterie
3S sprchový set
L = 1100 mm
6209705-00 

Novinka
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chrom

SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY KLUDI

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s KLUDI A-QA talířovou hlavovou 
sprchou G 1/2 x 140 x 245 mm
s ruční sprchou KLUDI A-QA
6609105-00 

KLUDI DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI ZENTA 1S ruční sprchou
a Suparaflex-sprchová hadice  
1600 mm
6167705-00 

KLUDI A-QAs
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s KLUDI A-QA talířovou  
hlavovou sprchou
s ruční sprchou KLUDI A-QA
4909505-00 

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 250 mm
KLUDI A-QA s ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6619205-00 

Novinka
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 hlavová sprcha DN 15 
 6757805-00  

 KLUDI FIZZ 
 Elegantní vějíř 

 Působí jedinečně a jemně – tvar vějíře KLUDI FIZZ. Z výjimečné designové 
sprchy se line proud, který oplývá nečekanou silou a ve spojení chromových 
prvků s vysoce lesklými bílými plochami vzniká čerstvý a čistý akcent.  
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Perfektní zážitek ze sprchování  
s plným a měkkým proudem vody

Hlavová sprcha se 3 hlavicemi ve tvaru vrtule je kombinací výrazného  
designu a objemného sprchového deště. Každá ze třech sprch je  
nastavitelná podle potřeby.

Unikátní ruční sprcha ve tvaru vějíře disponuje třemi typy proudu.  
Díky pružnému přepínání je změna mezi proudem Volume, Booster  
a Smooth Line velice jednoduchá. Pojizdný jezdec byl ergonomicky  
navržený tak, aby si ho zákazník mohl optimálně přizpůsobit.

KLUDI FIZZ

Ruční sprcha jako sprcha hlavová

KLUDI FIZZ představuje nový typ hlavové sprchy: ruční sprchu jednoduše zatočte do držáku hlavové sprchy. 
Unikátní podomítkové řešení je praktické a flexibilní. Kdyby vám nevyhovovala ruční sprcha s jedním sprcho-
vým proudem, lze ji jednoduše zaměnit za ruční sprchu se 3 typy proudů. Sprchu je možné uzpůsobit pomocí 
kulového kloubu – až do maximálního úhlu o sklonu 36°. 

KLUDI a hygienické sprchování

Po každém sprchování se sprchou KLUDI FIZZ  
vyteče ze sprchy zbytková voda. Zabrání se tak 
dodatečnému rušivému kapání vody a zvyšuje se 
čistota po sprchování.

Individuálně nastavitelná dvojitá hlavová sprcha

Radost z každodenního sprchování: sprcha KLUDI FIZZ se 2 sprchovými hlavicemi vytváří nádherný  
sprchový déšť, který je navíc i příjemný na dotek. Obě sprchové hlavice je možné nastavit dle svého 
uvážení – lineárně i protichůdně. S KLUDI FIZZ si vychutnáte svůj zážitek ze sprchování.
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SPRCHY

KLUDI FIZZ
ruční sprcha DN 15
s rychlým čištěnín vápenatých 
usazenin
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6770005-00 

KLUDI FIZZ
ruční sprcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín vápenatých 
usazenin
6760005-00 

KLUDI FIZZ
vanová a sprchová souprava 3S
6775005-00 

vanová a sprchová souprava 1S*
6765005-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
se 3 sprchovými díly
hlavová sprcha s jedním typem 
proudu (Volumen)
6757805-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
se 2 sprchovými díly
hlavová sprcha s jedním typem 
proudu (Volumen)
6757505-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
s nastavitelným kulovým kloubem 
(maximální úhel sklonu 36°)
6758005-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
nástěnná montáž
s nastavitelným kulovým kloubem 
(maximální úhel sklonu 36°)
6757005-00 

KLUDI FIZZ
sprchová souprava DN 15
6705105 

KLUDI FIZZ
boční sprcha DN 15
6708305-00 

KLUDI FIZZ
otočný držák hlavové sprchy DN 15
6756005-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
se 3 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
se 3 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 1S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
se 2 sprchovými díly
KLUDI FIZZ 3S ruční sprcha
a Suparaflex Silver-sprchová  
hadice 1600 mm
6709105-00 

se 3 sprchovými díly*
6709305-00 
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KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ
nástěnná tyč
L = 900 mm
s jezdcem a hadicí Suparaflex
6762005-00 

KLUDI FIZZ

KLUDI FIZZ
sprchový set 3S 
L = 900 mm
6774005-00 

sprchový set 1S 
Délka = 900 mm*
6764005-00 

KLUDI FIZZ
vanová a sprchová souprava 3S
6775091-00 

vanová a sprchová souprava 1S*
6765091-00 

KLUDI FIZZ
vanová a sprchová souprava 1S
připojovací kolínko s držákem sprchy 
6767091-00 

KLUDI FIZZ
ruční sprcha DN 15
s rychlým čištěnín vápenatých
usazenin
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6770043-00 

KLUDI FIZZ
ruční sprcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín vápenatých
usazenin
6760043-00 

KLUDI FIZZ
sprchový set 3S
L = 900 mm
6774091-00 

KLUDI FIZZ
sprchový set 1S
L = 900 mm
6764091-00 

chrom *bez vyobrazeníbílá/chrom bílá

Novinka Novinka

Novinka Novinka Novinka Novinka
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 KLUDI 
FRESHLINE 
 Dokonalý požitek 
ze sprchování 

 K perfektnímu zážitku ze sprchování patří i velká hlavová 
sprcha. KLUDI ji nyní nabízí i k dodatečnému nainsta-
lování. Nový rozměr komfortu při sprchování dodává 
THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM od KLUDI 
FRESHLINE.   Vše, co potřebujete, je vodovodní přípojka 
a rozhodnutí zlepšit své osobní pohodlí ve sprše.   Sou-
částí sprchového systému je hlavová sprcha s průměrem 
52 cm, fl exibilní ruční sprcha 3S a termostaticky řízená 
sprchová baterie. Voda z baterie s termostatem je vždy 
přesně ohřátá a k tomu má baterie ochranu proti opaření 
HotStop. 

THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM DN 15  
 6709205-00 
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KLUDI FRESHLINE

Novinka v nejvyšší třídě

Volumen

Proud Volumen využívá 14cm šířky spodní strany 
sprchové hlavice – je široký a jemný.

Vše dobré přichází shora: KLUDI s řadou FRESHLINE zdůrazňuje  
v komfortní třídě sprch s průměrem 14 cm nové vlastnosti. Jejich tělo  
je z velmi kvalitního, pochromovaného plastu s leskem. Protivápenný systém 
se stará o čistou dešťovou sprchu i při tvrdé vodě – vápenaté usazeniny se 
jednoduše setřou houbičkou. 

Vizuálně nejvýraznějším prvkem této pochromované ruční sprchy je bílá 
spodní strana sprchové hlavice. Ta existuje ve variantě s jedním druhem 
proudu (Volumen) nebo se třemi druhy proudu (3S), které se jednoduše  
přepínají otočením spodní části hlavice. 

Čistota sprchy 3S je zajištěna vypouštěcí funkcí – po sprchování se zbylá 
voda nechá z hlavice jednoduše odtéct. Věc čistoty: už žádné otravné  
kapání, žádné dodatečné vytírání.

Booster

Proud Booster vytváří oživující masážní proud.

Smooth Line

U varianty proudu Smooth Line promíchávají  
miniprelátory vodu se vzduchem a vytváří tak široký, 
jemný proud vody.
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sprchový set 3S
6794005-00 
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KLUDI FRESHLINE

109

KLUDI FRESHLINE
THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM 
DN 15
s hlavovou sprchou  
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
s ruční sprchou  
KLUDI FRESHLINE 3S 6790005-00 
hadice KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00 

KLUDI FRESHLINE
sprchový set 1S
L = 600 mm
6783005-00 

L = 900 mm*
6784005-00 

KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s hlavovou sprchou  
KLUDI FRESHLINE 6751105-00
s ruční sprchou  
KLUDI FRESHLINE 3S 6790005-00
se sprchovou hadicí  
KLUDI SUPARAFLEX  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00 

KLUDI FRESHLINE
ruční sprcha 3S DN 15
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6790005-00 

KLUDI FRESHLINE
ruční sprcha  1S DN 15
s jedním typem proudu: Volumen
6780005-00 

KLUDI FRESHLINE
pro hlavovou sprchu DN 15
Ø 250 mm
6751105-00 

KLUDI FRESHLINE
sprchová souprava pro vanu 1S
6785005-00 

KLUDI FRESHLINE
vanová a sprchová souprava 3S
6795005-00 

KLUDI FRESHLINE
sprchový set 3S
L = 600 mm
6793005-00 

L = 900 mm*
6794005-00 

SPRCHY

109*bez vyobrazeníchrom



THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
6609505-00 

Každodenní požitek  
ze sprchování

KLUDI A-QA je svěží jako voda. Součástí rozsáhlého sortimentu 
sprchového programu jsou samostatné sprchy a jiné kombinované 
sprchové soupravy. Mezi výrobky najdete víceproudové polohovatelné 
ruční sprchy, ale i termostatické Dual Shower Systémy.

KLUDI A-QA
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KLUDI A-QA

DUAL SHOWER SYSTÉM  
s velkou talířovou hlavovou 

Termostatický DUAL SHOWER SYSTÉM kombinuje maximální sprchový proud  
z velké talířové hlavové sprchy s ruční sprchou se třemi typy proudu. Menší sprcha  
s Eco-proudem od KLUDI A-QA spotřebuje až o 50% méně vody. 

Nástěnná tyč připevněná blízko stěny ušetří v koupelně mnoho potřebného místa.  
Můžete si tak naplno vychutnat radost z dalšího volného prostoru. Funkce hygienického 
sprchování od KLUDI zajistí rychlé a jednoduché vytečení zbytkové vody ze sprchy  
a zamezí tak nepříjemnému kapání vody. Před opařením vás spolehlivě ochrání  
KLUDI pojistka proti opaření.

30 centimetrové flexibilní nastavení výšky sprchové 
tyče například umožňuje nainstalovat KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTÉMY, i když jsou nízké stropy atd. 

Rameno hlavové sprchy je možné plynule nastavit 
tak, že se přizpůsobí každé situaci a zvyklostem 
uživatele.

Volume

Tento typ proudu je objemný a měkký zároveň.

Booster

Typ Booster soustřeďuje vodu do středu hlavice  
a vytváří tak revitalizující masážní proud. 

Rainshower

Typ proudu Sprchový déšť má trysky uspořádané  
do kruhu. Proud je tak lehký a měkký.
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KLUDI A-QA
Eco-talířová hlavová sprcha DN 15
200 x 200 mm 
6654005-00 

Eco-talířová hlavová sprcha DN 15*
250 x 250 mm
6654105-00 

KLUDI A-QA b
ruční sprcha 1S DN 15
ECO funkce – možnost  
nastavení 50 % průtoku
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
6560005-00 

KLUDI A-QA b
sprchová souprava pro vanu 1S
6565005-00 

KLUDI A-QA
připojovací kolínko DN 15
6554005-00 

zabezpečené proti zpětnému  
nasátí vody*
6554305-00 

KLUDI A-QA
nástěnný držák sprchy
6555105-00 

KLUDI A-QA i
ruční sprcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
objemný sprchový proud z 90 trysek
6610005-00 

KLUDI A-QA i
sprchová souprava pro vanu 1S
6615005-00 

KLUDI A-QA s
vanová a sprchová souprava 3S
6575005-00 

KLUDI A-QA
připojovací kolínko DN 15
6556005-00 
6556043-00 

SPRCHY

KLUDI A-QA s
ruční sprcha DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6570005-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
250 x 250 mm 
6653105-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15*
200 x 200 mm 
6653005-00 

KLUDI A-QA
připojovací kolínko DN 15
plynule regulovatelný keramický 
omezovač průtoku
6556105-00 

keramický uzavírací ventil*
6556205-00 

KLUDI A-QA
připojovací kolínko DN 15
plynule regulovatelný keramický 
omezovač průtoku
6554405-00 

keramický uzavírací ventil*
6554505-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha 15
300 x 300 mm
6443005-00 

250 x 250 mm
6442505-00 

200 x 200 mm*
6442005-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
300 x 300 mm
6453005-00 

200 x 200 mm*
6452005-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
300 x 300 mm
6433005-00 

250 x 250 mm*
6432505-00 

200 x 200 mm*
6432005-00 

Novinka Novinka Novinka

Novinka Novinka
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KLUDI A-QA
talířová hlavová sprcha DN 15
Ø 245 mm
6651105-00 

Ø 200 mm*
6651005-00 

KLUDI A-QA
sprchové rameno DN 15
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
140 x 245 mm
4940205-00 

KLUDI A-QA

KLUDI A-QA
sprchové rameno pro vývod  
ze stropu DN 15
L = 150 mm
6651505-00 

L = 150 mm*
6653505-00 

KLUDI A-QAs
nástěnná tyč
délka = 600 mm:
s jezdcem a hadicí  
Sirenaflex 1600 mm
6571005-00 

L = 900 mm*
6572005-00 

KLUDI A-QA b
kovová tyč, včetně úchytů a jezdce
L = 955 mm
s horizontálně i vertikálně 
nastavitelným jezdcem
6564105-00 

KLUDI A-QA v
nástěnná tyč
L = 1100 mm:
s jezdcem a hadicí  
Suparaflex 1600 mm
6209505-00 

Montáž nové nástěnné tyče je často 
spojená s vrtáním nových děr do 
stěny. KLUDI A-QA v nabízí elegantní 
řešení, protože dokáže využít stávající 
otvory. Její flexibilní stěnové držáky 
se dají posouvat nahoru i dolu v 
rozpětí až 1020 mm. Takže se dá 
namontovat tam, kde už jsou otvory 
navrtané. Ideální řešení pro rychlou a 
čistou renovaci bez dalšího poškození 
kachliček.

KLUDI A-QA v: montáž nástěnné 
tyče bez vrtání

KLUDI A-QA
Eco-talířová hlavová sprcha DN 15
Ø 245 mm
6652105-00 

Ø 200 mm*
6652005-00 

KLUDI A-QA v
SHOWER DUO
termostatická sprchová baterie
3S sprchový set
L = 1100 mm
6209705-00 
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SPRCHY

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 250 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6619505-00 

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 250 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6619205-00 

KLUDI A-QA i
sprchový set 1S
L = 900 mm
6614005-00 

KLUDI A-QA s
sprchový set 3S
L = 600 mm
6573005-00 

L = 900 mm*
6574005-00 

KLUDI A-QA b
sprchový set 1S
L = 600 mm
6563005-00 

L = 900 mm*
6564005-00 

KLUDI A-QA b
sprchový set 1S
kovová tyč, včetně úchytů a jezdce
L = 955 mm
6564205-00 

KLUDI A-QA v
sprchový set 3S
L = 1100 mm
6209605-00 

Novinka Novinka
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chrom

KLUDI A-QA

*bez vyobrazení

sprchový set 3S 
6574005-00

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO  
SHOWER SYSTEM DN 15
50 % omezovač průtoku
6608105-00 

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM DN 15
s talířovou sprchou 200 mm
KLUDI A-QAs ruční sprchou a 
Suparaflex-hadicí 1600 mm
4909505-00 

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
s KLUDI A-QA talířovou hlavovou 
sprchou G 1/2 x 140 x 245 mm
s ruční sprchou KLUDI A-QA
4919105-00 
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KLUDI LOGO
Sprchový déšť –  
slast pro oči

Krásný design, vysoká funkčnost a nejlepší kvalita:  
S oživením série Logo vytváří specialista na sprchy i  
novou koncepci umění. Ještě nikdy nebyl sprchový 
proud v základní třídě tak inspirující – i co se vzhledu 
týče!

sprchový set 3S
6839005-00 
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Smooth

Proud Smooth je tvořen šesti malými 
perlátory, které promíchávají vodu se 
vzduchem a starají se tak o jemný 
tok vody.

Volumen

Díky rovnoměrně uspořádaným 
tryskám je proud Volumen široký a 
jemný, čímž poskytuje dobré pokrytí 
plochy i z malé výšky.

Booster

Funkce Booster vytváří přesný ma-
sážní proud, který oživuje pokožku a 
uvolňuje napětí.

chrom

SPRCHY

KLUDI LOGO  
ruční sprcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín vápenatých 
usazenin
6810005-00 

KLUDI LOGO  
sprchová souprava pro vanu 1S
6801005-00 

vanová a sprchová souprava 3S*
6803005-00 

KLUDI LOGO  
sprchový set 1S
L = 900 mm
6819005-00 

L = 600 mm*
6816005-00 

KLUDI LOGO 
sprchový set 3S
L = 900 mm
6839005-00 

L = 600 mm*
6836005-00 

KLUDI LOGO  
nástěnná tyč
L = 900 mm
6806005-00 

L = 600 mm*
6809005-00 

KLUDI LOGO 
ruční sprcha 3S DN 15
Booster, Smooth, Volume
6830005-00 

*bez vyobrazení

Perlivý zážitek – s jedním 
nebo třemi druhy proudu

Nové nástěnné tyče KLUDI LOGO se starají o to, že máte sprchu vždy na dosah  
ruky. Transparentní držák sprchy umožňuje rychlé vyjmutí a opětovné nasazení  
ruční sprchy. Jezdec se dá snadno povolit a znovu zafixovat i mokrýma rukama.  
Nástěnná tyč je k dostání v délkách 60 a 90 centimetrů – s odpovídající hadicí  
Logo-Flex o délce 160 cm.

KLUDI LOGO
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RUČNÍ SPRCHY

KLUDI FIZZ
ruční sprcha DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6770005-00 
6770043-00 

KLUDI FIZZ
ruční sprcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
6760005-00 
6760043-00 

KLUDI A-QA s
ruční sprcha DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
přenastavitelná na 3 druhy proudu:
Booster, Smooth, Volume
6570005-00 

KLUDI A-QA b
ruční sprcha 1S DN 15
ECO funkce – možnost  
nastavení 50 % průtoku
s rychlým čištěnín vápenatých 
usazenin
6560005-00 

KLUDI A-QA
ruční sprcha DN 15
3910005-00 

KLUDI ZENTA
ruční sprcha 3S s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Booster, Smooth, Volume
6080005-00 

KLUDI ZENTA
ruční sprcha 1S s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
sprchový déšť
6060005-00 

KLUDI REGULA ruční sprcha DN 15
6001105-00 

KLUDI LOGO
ruční sprcha 1S DN 15
sprchový déšť
6810005-00 

KLUDI LOGO
ruční sprcha 3S DN 15
Booster, Smooth, Volume
6830005-00 

KLUDI ZENTA
ruční sprcha 2S s rychlým 
odstraňováním vodního kamene:
Smooth, Volume
6070005-00 

KLUDI A-QA i
ruční spcha 1S DN 15
s rychlým čištěnín  
vápenatých usazenin
objemný sprchový proud z 90 trysek
6610005-00 
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HLAVOVÉ SPRCHY

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
140 x 245 mm
4940205-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
se 3 sprchovými díly
hlavová sprcha s jedním typem 
proudu (Volumen)
6757805-00 

JOOP!
hlavová sprcha DN 15
5577905-00 

KLUDI FIZZ
hlavová sprcha DN 15
se 2 sprchovými díly
hlavová sprcha s jedním typem 
proudu (Volumen)
6757505-00 

boční sprcha DN 15
6108305-00 

proudová sprcha DN 15
6051005-00 

KLUDI
sprchové rameno DN 15
vyložení 130 mm
6235305-00 

vyložení 230 mm*
6235405-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
sprchový déšť, jemný proud,  
masážní proud
6239105-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15*
sprchový déšť
6219105-00 

KLUDI A-QA
sprchové rameno DN 15
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

proudová sprcha DN 20
6051105-00 

KLUDI SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
300 x 300 mm
6443005-00 

250 x 250 mm
6442505-00 

200 x 200 mm*
6442005-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
300 x 300 mm
6453005-00 

200 x 200 mm*
6452005-00 

KLUDI A-QA
hlavová sprcha DN 15
300 x 300 mm
6433005-00 

250 x 250 mm*
6432505-00 

200 x 200 mm*
6432005-00 

chrom *bez vyobrazeníbílá

Novinka Novinka

Novinka
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SPRCHOVÁ SOUPRAVA

KLUDI ADLON
sprchová souprava
L = 600 mm
2710305 
2710345 

JOOP!
sprchová souprava
L = 900 mm
5513005-00 

KLUDI ZENTA
sprchový set 3S
L = 600 mm
6083005-00 

L = 900 mm*
6084005-00 
6084086-00 
6084091-00 

KLUDI ZENTA
sprchový set 1S
L = 600 mm
6063005-00 

Délka = 900 mm*
6064005-00 

KLUDI A-QA
sprchová souprava
L = 900 mm
3914005-00 

KLUDI ZENTA
sprchový set 2S
L = 600 mm
6073005-00 

Délka = 900 mm*
6074005-00 
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KLUDI STANDARD  
nástěnná tyč
L = 600 mm
6048005-00 

L = 900 mm*
6048505-00 

NÁSTĚNNÉ TYČE

KLUDI SPRCHY A SPRCHOVÉ SYSTÉMY

KLUDI ZENTA
sprchová tyč s jezdcem a hadicí 
LOGOFLEX
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

KLUDI LOGO
nástěnná tyč
L = 600 mm
6806005-00 

L = 900 mm*
6809005-00 

chrom bílá/chrom černá/chrom *bez vyobrazenípozlacený 23kt 121





KLUDI napájená batérií
Armatura s baterií

KLUDI Eco -40 %
Úspora vody 40 % 

KLUDI HotStop
Pojistka proti opaření při 38 °C

KLUDI napájení ze sítě
Armatura je napájená z elektrické sítě 

KLUDI nízký tlak
Baterie pro nízkotlakový průtokový ohřívač

KLUDI funkce vypouštění
Vyteče zbytková voda

Výškově nastavitelná a otočná hlavová sprcha
Výška tyče sprchy se dá změnit o 20 cm, sprchové rameno  
se dá plynule otočit

Rychlé čištění vápenatých usazenin
Vápenaté usazeniny se dají snadno odstranit prstem

KLUDI senzor
Baterie se senzorem, bezdotykové ovládání

černá/chrom

bílá/chrom

pozlacený 23kt

chrom/sklo zelené 

chrom

Copyright 2016
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Německo)

Všechna práva a technické změny jsou vyhrazeny.
Bez písemného souhlasu  není dovolen tisk, rozmnožování materiálu a ani 
jakýkoliv jeho překlad.
Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji všech produktů. 
Technické změny vyhrazeny. Publikované údaje, ilustrace, popisy a rozměry 
jsou informativního charakteru.
Za tiskové chyby neručíme.

Vytištěno v Německu

Piktogramy

KLUDI s-pointer
Umožňuje nastavit úhel proudu vody

Povrchy



Podrobné vysvětlivky k našim 

piktogramům najdete na vnitřní 

stranĕ obálky.

Piktogramy

Prosím obraťte.

 Kludi Armaturen spol. s r.o. 

 Havlíčkova 11

669 02 Znojmo 

 Česká republika 

 

  Tel.: +420 515 222 520 

 Fax: +420 239 017 546 

 info@kludi.cz · www.kludi.cz 
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