
Pure Function.
All you need. 



Közel 100 éve

kezdte meg a KLUDI fürdőszobai  
csaptelepek gyártását hagyományőrző, 

kézműves aprólékosságot igénylő  
szaktudással. Ez a mesteri szintű  

szakértelem adja a KLUDI szellemiségét, 
melynek szem előtt tartásával születtek  
az idők során a legkiválóbb minőségű,  
megbízható termékeink magabiztos  

megjelenésben testet öltve. 
A csaptelep-készítői szakértelem tradíciója 

hívta életre célkitűzésünket, hogy 
egyedülálló formában egyesítsük a  
kimagasló minőséget és a tökéletes  

designt. Így jelenik meg minden  
termékünkben és ügyfeleink felé nyújtott 

szolgáltatásunkban az igény, melyet  
jelmondatunkban így fogalmaztunk meg: 
Water in Perfection. Ez inspirál minket és 

ebben a szellemben cselekszünk

a jövőben is.
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Brand építés

KLUDI a minőséget, a mindennapi  
használatot és a termék küllemét tekintve 

a kiváló fürdőszobai csaptelepek és  
zuhanyfejek specialistája. Biztosítja  

a könnyed, kényelmes bázist  
kapcsolatunkhoz a vízzel. Ez egyben a  
tiszta életöröm kifejezése is, miközben  

a tökételes működése nem lehet kérdés. 

KLUDI Bathroom Fittings
Kifogástalan tervezés és innováció – mindezt a KLUDI Smart Luxury elsőrangú fürdőszobai  

csaptelepei inspiráló stílusjegyeiben fedezhetjük fel. 
 

Prémium minőség erőteljes, elegáns köntösben – a KLUDI Pure Function mestere a funkció és 

forma tökéletes kombinációjának, amely bármilyen fürdőszoba stílussal harmonizál.

KLUDI Kitchen Competence
Innovatív funkció, díjnyertes forma – ha a  konyhai csaptelepeket tekintjük át, a KLUDI  

szakértelme más márkákkal összevetésben határozottan kiemelkedik a tervezés és funkcionalitás 

terén. Birtokában van a személyes és térbeli igények felismerésének művészete, melynek  

eredménye elsőrangú termékeiben jelenik meg.

KLUDI Shower Dreams
Élmény, amely frissíti érzékeinket és felszabadít. A KLUDI zuhanyrendszerek és zuhanyfejek a 

legapróbb részletekig átgondolt termékek. Modern funkcionális megoldásokat rejtenek, amelyek 

minden egyes termékből műszaki mestermunkát eredményeznek – hogy az álom zuhanyozás 

valósággá válhasson.
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A víz tökételes áramlása. Engedje, hogy 

megérintse Önt is újra és újra. Élvezze 

a víz selymes frissességét.

A tökéletes tervezés és funkcionalitás, a legapróbb 

részletekig precíz gyártással összekapcsolódva képezi az 

alapot a kiemelkedő minőséghez, amely minden KLUDI 

termék jellemzője. 

 Így kerül egyértelmű kifejezésre MehrWert  

termékeinkben a mottónk, Water in Perfection keretében 

a márkával kapcsolatosan vállalt ígéretünk.

KLUDI MehrWert

A felhasznált anyagok gondos  
megválasztása és azok precíz  

összeállítása garantálja a tökételes 
funkcionalitást és értékállóságot.

A KLUDI csaptelepek központi eleme  
a kiváló minőségű betét. A csaptelep  
belsejében rejtve gondoskodik arról, 

hogy a termék minden egyes  
használatakor érezhessük a kényeztető  

gondoskodást.

Gondos kivitelezés a legapróbb  
részletekig: ez teszi különlegessé  

minden KLUDI fürdőszobai  
csaptelepünket a forma és funkció 
egységének megteremtése mellett. 

A KLUDI csaptelepek fejlesztése során 
a termék kialakításakor minden  

esetben a napi használat szituációit 
vesszük alapul, megteremtve ezzel 

a lehető legsokoldalúbb alkalmazás 
lehetőségét.

A KLUDI termékek kifogástalan  
csillogását és makulátlan felületét az 
anyag precíz, finom csiszolása és a 

gondosan felvitt krómfelület biztosítja 
az összeszerelést megelőző  

munkafolyamatokban.

KLUDI MehrWert
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A fürdőszobai 
csaptelepek 

piaca

Armaturenmarkt

Következtetés: a kereskedelmi forgalom több mint 80%-a közületi  

és többlakásos épületekbe történő beépítésből származik.

Többlakásos  

épületek

Közületi  

felhasználású  

termékek piaca

Családi házak (privát)

A fürdőszobai csaptelepek piacának áttekintése

Ha vetünk egy pillantást a fürdőszobai csaptelepek 

piacára, azt látjuk, hogy az igazi sikereket a közületi, 

családi illetve társasházas projektek során történő  

felhasználás hozza meg.

A KLUDI célja, felismerni a piaci potenciált,  

felépíteni a stratégiát és ezeket Önnel közösen  

sikerre vinni.

Közös sikerek
Lehetőségek a csaptelep 
termékek piacán
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Tervezés és funkció
A döntést meghatározó  
két tényező

Felhasználói előnyök

Vásárláskor a döntésben két lényeges tényező játszik  

szerepet: vagy a dizájn és az adott stílusvilág válik meghatározóvá, 

vagy inkább a funkcionális jellemzők állnak a fókuszban.

Miközben a stílusjegyek az összes vásárlói döntésnek kb. 

egyharmadában tekinthetőek meghatározónak, a további  

kétharmad esetében a funkcionalitási jellemzők kerülnek  

előtérbe a csaptelepek kiválasztásakor.

A KLUDI célja, hogy megkönnyítse az Ön dolgát. Mint a szakterület specialistái, a szortiment 

stratégiáját következetesen termékeink piaci pozíciója és az alkalmazási tapasztalatok alapján 

határoztuk meg. Azzal a céllal, hogy Önöknek olyan fürdőszobai csaptelepeket tudjunk ajánlani, 

amelyek segítségével elérhetik a megcélzott sikereket. 

A Pure Function és Smart Luxury termékcsoportok minden felmerülő igényt kielégítenek és 

tökéletesen biztosítják azt a sokrétűséget, amelyet az Ön számára a KLUDI, mint a fürdőszobai 

csaptelepek specialistája nyújtani tud. 

Smart Luxury

CONTEMPORARY
• KLUDI AMEO
• KLUDI OBJEKTA
• KLUDI ZENTA

PURISTIC
• KLUDI E2
• KLUDI BOZZ

AVANTGARDE
• KLUDI BALANCE
• KLUDI AMBA

RETRO 
• KLUDI ADLON

Pure Function

Pure&Easy

Pure&Solid

Pure&Style

2/3 1/3

CONTEMPORARY

AVANTGARDE

PURISTIC

RETRO
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Bevezetés

Pure FunctionVolumen szegmens
Egyedülálló koncepció, 
amely háromféle csaptelep 
stílust egyesít

A mi célunk - az Ön sikere

A KLUDI Pure Function jellemzője az erőteljes és 

elegáns megjelenés, amely a legmagasabb szintű  

igényeket is képes kielégíteni – megfizethető  

árszínvonalon. A tervezés és minőség ilyen egyedülálló 

kombinációja az igazi KLUDI WertArbeit védjegye.

A három új csaptelep család, a KLUDI Pure&Easy, 

KLUDI Pure&Solid és a KLUDI Pure&Style különleges 

megjelenésével testesíti meg a Pure Function  

alapgondolatát. lnnovatív és átgondolt megoldásokat 

rejtő alap ötlet. A Pure Function szinte bármilyen  

stílussal harmonizál – elősegítve ezzel a fürdőszoba 

tervezés egyszerűbb, jobb megvalósítását.

A volumen szegmensben a döntést komolyan  

befolyásolják a funkcionális jellemzők és az ilyen fókuszú 

megrendelések képezik a teljes piacnak messze a  

legnagyobb részét.  

A volumentermékek piacát három fő részre lehet 

osztani, amihez a KLUDI három különféle csaptelep 

családot kínál: KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid és 

KLUDI Pure&Style – nincs is ennél többre szükség. 

A piacorientáltság figyelembevételével, Ön  

minden projekthez és minden alkalmazási területhez  

garantáltan megtalálja a megfelelő terméket a  

Pure Function koncepció keretein belül.  

A nyitott, modern életstílust 

követő emberek, akik  

mindezt a fürdőszobájukban 

is szívesen érvényre juttatják, 

kedvelik a KLUDI Pure&Easy 

friss, könnyed megjelenését. 

A csaptelepeket dinamikus, 

erőteljes formavilág jellemzi. 

A fényes króm felülettel vagy 

tiszta fehérben gyártott  

KLUDI Pure&Easy letisztult 

külsejével korunk trendjére 

fókuszál.

A KLUDI Pure&Solid  

csaptelepek olyan ügyfeleket 

hódítanak meg, akik két  

lábbal állnak a földön és nagy  

hangsúlyt fektetnek a  

megbízható minőségre. Az 

időtlen klasszikus  

KLUDI Pure&Solid dizájn  

elegánsan harmonizál a legtöbb 

berendezési stílussal – legyen 

az modern vagy hagyományos. 

Ergonómiai szempontból  

átgondolt szerkezete  

nyilvánvalóvá teszi, hogy a 

termék a lehető legmagasabb 

színvonalon készül. 

A külső megjelenésre  

hangsúlyt fektető emberek, 

akik kedvelik a lágy, letisztult 

és modern vonalakat, az 

elegáns KLUDI Pure&Style 

modellt választják. A csaptelep 

családnak ez az egyenes vo-

nalakat alkalmazó formavilága 

a legmagasabb igényeket 

is kielégíti – funkciójában 

természetesen a maximumot 

nyújtva. A lágy ívek és tiszta 

vonalak stílusát kedvelő csalá-

dok igényeinek megvalósítását 

biztosítják a modern  

fürdőszobák tervezése során.

KLUDI Pure&Easy KLUDI Pure&Solid KLUDI Pure&Style 

KLUDI Pure&Easy

Alsó és  

középkategóriás 

lakóház, viszonylag 

magas százalékban 

bérlemény

KLUDI Pure&Solid 

Lakásépítő  

vállalkozások és  

a nem lakás  

célú építőipari  

szegmens

KLUDI Pure&Style 

Minőségi  

lakásépítés, döntő 

arányban saját 

tulajdon
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Ebben a szellemben kínál a 

KLUDI FreiRaum:

•  Mosdócsaptelepeket  

többféle méretben,  

magasságban. 

•  Falsík alatti szerelésű  

kádtöltő- és  

zuhanycsaptelepeket 

innovatív, helytakarékos 

műszaki megoldásokkal.

•  A kartusok átgondolt  

elhelyezkedése fali  

kádtöltő- és  

zuhanycsaptelep esetében, 

amelyek beállítása így  

helykihasználás  

szempontjából a  

legoptimálisabb lehet.

Ebben a szellemben kínál a 

KLUDI DetailLiebe: 

•  A forma és funkció teljes 

összhangját. Egy csaptelep 

használata akkor ideális, ha 

nem túl egyszerű vagy túl 

bonyolult és akkor  

kényelmes, ha a kar hossza 

és a kartus összhangja 

tökéletes. 

•  Minden kádtöltő-  

és zuhany csaptelep  

megnyitásakor  

elsődlegesen a kádtöltő 

funkció lép működésbe. 

Kézizuhany funkcióhoz a 

váltót kell használni.

Ebben a szellemben kínál a 

KLUDI HerzStück  :

•  Hosszú élettartamú  

kartusokat. 

•   A kartusok különlegesen 

csendes, tökételes  

vízáteresztő képességét. 

•  Esetleges meghibásodás 

esetén a kartus  

alkatrészként is  

megvásárolható és 

egyszerűen cserélhető. 

Ebben a szellemben kínál a  

KLUDI WertArbeit:

•  Az aprólékosan  

kidolgozott részleteket, 

melyek tökéletes egésszé, 

kiválóan működő  

csapteleppé állnak össze.

•  Különleges,  

korróziómentes réz és első 

osztályú műanyag  

használata, melyek az 

ivóvízre vonatkozó szigorú 

szabályozásnak  

tökéletesen megfelelnek. 

Ebben a szellemben kínál a 

KLUDI GlanzVoll:

•  A KLUDI által garantált 

kiváló krómfelületet.  

•  Tartós, szép, ragyogó  

küllemet.

•  Könnyen tisztítható,  

elsőrangú krómfelületeket.

A KLUDI szakterülete

Sokszínűség a tágabb  

lehetőségek biztosítására

Minden ember, minden  

helyiség, minden fürdőszoba 

egyedi. A KLUDI minden 

fürdőszobához több teret ad 

az elképzeléseknek. Variációk 

optimális sokszínűsége és 

helytakarékos megoldások 

minden igényt kielégítenek – 

akár ízlésbeli, akár az adott 

fürdőszoba méretbeli  

adottságaiból adódik.

A funkció művészete a  

részletekben rejlik

Valamennyi KLUDI csaptelepet 

a legapróbb részletekig a  

minőség jellemez, ez képezi 

alapját a forma és funkció 

teljes egységének. Ezek a 

csaptelepek gazdaságosak  

a mindennapos  

használatban, műszakilag  

tökéletes a működésük,  

örömmel használják vásárlóink 

és a fürdőszobánkat lakásunk 

szerethető helyévé varázsolják. 

A csaptelep lelke a kartus

Csaptelepek között a  

minőségi különbségeket a 

kartus határozza meg és teszi 

egyedülállóvá.

A KLUDI csaptelepbe szerelt 

kartusok megfelelnek a  

legmagasabb minőségi  

normáknak, ami az évtizedek 

alatt szerzett szakmai  

tapasztalatoknak köszönhető.  

Tökéletes működés és  

értékállóság

 

Egy csaptelep magas  

minősége a hosszú ideig  

történő kifogástalan 

működésben mutatkozik meg. 

Ennek előfeltétele a  

felhasznált alapanyagok  

gondos megválasztása és 

ezek hibátlan összeszerelése. 

Legyen szó akár réz, akár 

műanyag alapanyagról,  

minden egyes darab a maga 

kategóriájában a  

legmagasabb minőséget 

képviseli.

A KLUDI minőségi csillogó 

krómfelülete

Egy csaptelep felülete sokat 

kell, hogy kibírjon. A  

krómbevonat nemes csillogást 

kölcsönöz a csaptelepnek, 

óvja, védi és növeli az ellenálló 

képességét a korrózióval és 

más káros hatásokkal  

szemben. A krómozott, sima 

felület ezen kívül higiénikus, 

könnyen tisztán tartható. 

Maximális  

energiatakarékosság

A KLUDI kivételes, a víz- és 

energiatakarékosság jegyében 

született megoldásokkal gyár-

tott fürdőszobai csaptelepeit 

ajánlja ügyfeleinek: 

•  az egykaros „EcoPlus“ 

mosdócsapteleppel a  

KLUDI Pure&Easy család 

egy különösen hatékony 

víz- és energiatakarékos 

megoldást kínál.  

Az alap ötlet: a kar  

középállásában hideg víz 

folyik a csapból. Ha meleg 

vizet szeretnénk, ehhez a 

kart balra kell elfordítanunk.  

•  A KLUDI Eco perlátor 

innovatív technológiája az 

egykaros mosdócsapon 

átáramló víz mennyiségét 

a felére csökkenti.

szakterülete
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KLUDI FLEXX.BOXX
Az univerzális falsík  
alatti alaptest

A csaptelep kiválasztása ráér a gépészeti munkálatok végéig:  

a KLUDI FLEXX.BOXX falsík alatti alaptest segítségével az ideális  

csaptelep utólag is beszerelhető. 

Ez a megoldás lehetőséget biztosít különböző csaptelep típusok 

beszerelését lehetővé teszi, legyen szó egykaros, termosztátos vagy  

a praktikus nyomógombos változatról.

Tekintsük át a KLUDI FLEXX.BOXX előnyeit:

•  Falon kívüli előlap (funkciós szett) utólagos kiválasztásának  

lehetősége a KLUDI FLEXX.BOXX alaptest beépítését követően.

•  Egykaros csaptelep utólagos cseréjének lehetősége termosztátosra.

•  A lehető legalacsonyabb zajszint működés közben: egy elasztomer 

burkolat redukálja a keletkező zaj átvitelét a szerkezetre.

• Szivárgás elleni tökéletes védelem.

• Beszerelése egyenetlen falfelületbe is lehetséges.

Falsík alatti alaptest
KLUDI FLEXX.BOXX a 
működtető egység nélkül: 
bármely funkcióhoz  
használható

Gyűrűs kialakítású hátlap
Megkönnyíti a beépítést  
egyenetlen falfelületen is

Eredeti KLUDI védőburkolat
Védelmet nyújt az esetleges 
szennyeződésektől és a  
sérülésektől az építési  
munkák során

Beépített  
átöblítő-szett
Üvegszálas  
erősítéssel

Praktikus szerelőkeret
Az építés szakában megerősíti az  
elasztomerköpenyt, a helyén tartja  
a védőburkolatot, megkönnyíti a  
vízmérték használatát

Univerzális rögzítés
Falsík alatti, falon kívüli vagy  
előszerelési lehetőség 

Belső felület
Cinkkiválás-mentes rézből készült 
felület, hajszálpontosan illeszkedő 
tömítés, nagyméretű csatlakozók az 
optimálisabb vízbeáramláshoz

Alkalmazkodó felület
Egyenetlen  
falfelületen is könnyen 
beépíthető

Inteligens  
tömítőrendszer
Védelem a lecsapódó 
és fröccsenő víztől

Kompakt egység
Az elasztomer  
burkolat és a  
vízvezető alkatrészek 
kompakt egységet 
képeznek

Zajcsökkentés
Az áramló víz zaja 
nem jut át a  
falszerkezetbe

Beépítési mélység
Az elasztomer  
burkolaton nyíl jelöli a 
80 és 110 mm közötti 
optimális beépítési 
mélységet

Külső csatlakozók
Minden kereskedelmi  
forgalomban lévő 
csővezeték rendszerhez 
csatlakoztathatóak

Elasztomerköpeny
Flexibilis és maximálisan 
vízzáró, tömítőgallérral

Zajszint csökkentés
Minden vízvezető 
részegység elasztomer 
burkolattal rendelkezik

KLUDI FLEXX.BOXX

A falsík alatti alaptesthez az alábbi termékcsaládokból választhat funkciós előlapot:

KLUDI AMBA, KLUDI E2, KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO, KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,  
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI PUSH, KLUDI PROVITA, KLUDI Pure&Easy,  
KLUDI Pure&Solid, KLUDI Pure&Style

A tökéletes ötlet  
felmerülésekor néha  
szükségessé válnak  
megfelelő alternatív  
megoldások is.

A különböző fürdőszoba 
projektek gyakran vetnek 
fel megoldandó térbeli 
problémákat és ez az alap 
koncepció átgondolását  
teszi szükségessé. Az ilyen  
speciális helyzetekre a  
KLUDI két praktikus falsík 
alatt beépítendő modult  
tud ajánlani kádhoz és  
zuhanyhoz. Ideális alternatíva 
minden fürdőszoba projekt 
számára.

falsík alatti egykaros kád/ zuhanycsap
38636

falsík alatti egykaros zuhanycsap 
38828
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KLUDI Pure&Easy
Egyszerű és 
könnyed 

KLUDI Pure&Easy

Szembetűnő könnyedség. A csaptelep dinamikus íve 
adja annak friss, könnyed karakterét.

A tisztaságot idéző fehér szín adja a jellemző  
nemes visszafogottságot.  A világos színvilágot  
tükröző fürdőszobákban a fehér felületek különleges  
eleganciája jelenik meg.

A KLUDI Pure&Easy letisztult külleme 

tökéletesem illeszkedik bármely korszerű 

fürdőszobába. Ez a sokoldalúság teszi 

méltán kedveltté ezt a fürdőszobai  

csaptelep termékcsaládot.

A KLUDI Pure&Easy első pillantásra 

is szembetűnő jellemzője: a csaptelep 

dinamikus íve adja annak friss, könnyed 

karakterét.

Magától értetődően alkalmazkodik  

a KLUDI Pure&Easy a fürdőszoba  

tervezés igényeihez azzal az optimális  

sokoldalúsággal, amely számos  

felhasználási szituációban teszi lehetővé 

a felhasználását.

 Trendi fehér színben is kapható,  

olyan projekteknél is hasznos segítség 

lehet, ahol a korszerű fürdőszoba karakter 

a cél.
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KLUDI Pure&Easy

Lenyűgöző minőség.  A csaptelep család újra és újra elvarázsol. Elsőrangú minőség, ami nap, mint nap magától értetődő 
módon a szemünk elé tárul. Jó érzés, amikor van körülöttünk valami, amire mindenkor bizton számíthatunk.

KLUDI Pure&Easy
Tiszta frissesség a következő  
fürdőszoba megtervezéséhez

Hatékonyság az 

EcoPlus kartusnak 

köszönhetően

A rendkívül  

hatékony, EcoPlus  

technológiával  

használt mosdó- 

csaptelep víz- és 

energiatakarékos  

az által, hogy  

csökkenti a melegvíz- 

fogyasztást.

KLUDI FreiRaum: 

élmény a zuhanyozás

A falon kívül vagy  

a falba épített  

csaptelepek minimális 

helyigénye lehetővé 

teszi, hogy több  

terünk maradjon  

még a kisebb  

zuhanyzókban is.

A gyerekek 

egyszerűen imádják

Az egyértelmű  

piros-kék jelzések 

már a legkisebbeknek 

is segít megtanulni, 

hogy kell bánni a 

vízzel.

Ragyogó  

teljesítmény 

 

Az ívelt forma a  

KLUDI GlanzVoll  

felületével biztosítja  

a KLUDI Pure&Easy  

csillogását és 

egyszerű tisztán  

tarthatóságát.

A nyitott, modern életstílust követő embereket, 

akik mindezt a fürdőszobájukban is szívesen 

érvényre juttatják, megérinti a kifejező, trendi 

formájú KLUDI Pure&Easy.
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KLUDI Pure&EasyÁttekintő

MOSDÓ

*Kép nélkül Választható felület: 05 króm

BIDÉ

KÁD

ZUHANY

FLEXX.BOXX

372850565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága=
60 mm 
műanyag lefolyógarnitúra

373850565*
lefolyógarnitúra fémből

372820565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága=
70 mm 
műanyag lefolyógarnitúra

373820565* 
lefolyógarnitúra fémből

370280565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
lefolyógarnitúra nélkül

372890565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
EcoPlus hideg víz  
középállásnál 
lefolyógarnitúra fémből

371900565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm 
műanyag lefolyógarnitúra

372900565*
lefolyógarnitúra fémből

372920565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra nélkül

372760565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
lefolyógarnitúra fémből

372750565* 
lefolyógarnitúra nélkül

372860565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
vízátbocsátás: 2 l/min
műanyag lefolyógarnitúra

375330565
egykaros bidécsap 
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

370230565
egykaros mosdócsap 
NA 15 
lefolyógarnitúra fémből

370240565*
lefolyógarnitúra nélkül

372840565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
egészségügyi kar 120 mm

372870565*
orvosi emelőkar 180 mm

375920565
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap
NA 15
csőméret 45 mm
kézizuhany

375910565*
kézizuhany nélkül

376500565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez
NA 20  

376570565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal
visszafolyásgátlóval

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez
NA 20  

376810565
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap  
NA 15

378410565
egykaros zuhanycsap
NA 15

376550565
falsík alatti egykaros  
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez
NA 20 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest 
NA 20 

374190565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel,  
előlappal

38636
falsík alatti testhez

374200565
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel,  
előlappal

38828
falsík alatti testhez

38636
falsík alatti csaptelep
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep 
NA 15 

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP
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Áttekintő

MOSDÓ

BIDÉ KÁD ZUHANY

A hófehér szín növeli a tisztaság ás frissesség 

érzését. Apró, visszafogott króm díszítések által 

az csaptelep hófehér felülete ragyogó hatású. A 

letisztult, purizmust idéző forma ennek a stílusnak 

a könnyedségét hangsúlyozza.

KLUDI Pure&Easy
Fehér szín a trendfókuszú  
projektekhez

Választható felület: 91 fehér/króm

A legapróbb részletekig tökételes. És ráadásnak egy apró fejlesztés: egyetlen  
mozdulattal engedjük le a kádból a benne álló vizet. 

372929165
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága=
100 mm
lefolyógarnitúra nélkül

372909165
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága=
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

373829165
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
lefolyógarnitúra fémből

370289165
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
lefolyógarnitúra nélkül

375339165
egykaros bidécsap
NA 15 
lefolyógarnitúra fémből

376819165
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap 
NA 15 

378419165
egykaros zuhanycsap
NA 15 
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KLUDI Pure&EasyÁttekintő

MOSDÓ

372850565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága=
60 mm
műanyag lefolyógarnitúra

373850565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága=
60 mm
lefolyógarnitúra fémből

372820565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
műanyag lefolyógarnitúra

373820565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
lefolyógarnitúra fémből

370280565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
lefolyógarnitúra nélkül

372890565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
EcoPlus hideg víz  
középállásnál 
lefolyógarnitúra fémből

372760565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
lefolyógarnitúra fémből

372750565
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
lefolyógarnitúra nélkül

371900565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
műanyag lefolyógarnitúra

372860565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
vízátbocsátás: 2 l/min
műanyag lefolyógarnitúra

370230565
egykaros mosdócsap
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

370240565
egykaros mosdócsap
NA 15
lefolyógarnitúra nélkül

375330565
egykaros bidécsap 
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

BIDÉ

372840565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
egészségügyi kar 120 mm

372870565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
70 mm
orvosi emelőkar 180 mm

372920565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra nélkül

372900565
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

Elsőosztályú réz alapanyag. 
A maximálisan cinkkiválás 
mentes réz felhasználása  
biztosítja az csaptelep 
tökételes működését hosszú 
időn át.
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KÁD

376550565
falsík alatti egykaros  
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal

375920565
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap
NA 15
csőméret 45 mm
kézizuhany

376810565
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap
NA 15

378410565
egykaros zuhanycsap
NA 15

375910565
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap
NA 15
csőméret 45 mm
kézizuhany nélkül

376500565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal

376570565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel,  
előlappal
visszafolyásgátlóval

ZUHANY

Áttekintő

Egyszerűen stílusos. A fehér purizmus a zuhanyban  
is a kiegészíti a trendtudatos fürdőt.

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest 
NA 20 

374190565
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel,  
előlappal

374200565
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel,  
előlappal

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP

38636
falsík alatti csaptelep
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep 
NA 15 
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KLUDI Pure&Solid
Expresszív ergonómiai  
tulajdonságok

KLUDI Pure&Solid

Karakteres forma. A KLUDI Pure&Solid bátran  
kombinálható a fürdőszoba kialakításakor a szögletes  
és a lekerekített megoldásokkal.  

Takarékos és könnyen tisztán tartható. A finoman  
integrált perlátor gátolja a vízkő képződést és  
víztakarékos.

Az időtlen klasszikus KLUDI Pure&Solid 

megjelenése nagyon karakteres. Az  

ergonómiai szempontok maximális  

figyelembevételével tervezett csaptelep a 

legmagasabb minőségi követelményeket 

kielégítő gyártási eljárás eredménye.

Az csaptelep család elegánsan  

illeszthető a legtöbb lakberendezési stílusba –  

legyen az akár modern, akár hagyományos 

megjelenésű.

Különösen a Pure&Solid magas minő-

sége az, ami megérint és a funkcionalitás 

biztonságába vetett bizalmat erősíti, amit 

az ügyfelek elvárnak. Nem csoda hát, hogy 

összhangba hozható bármely fürdőszoba 

berendezési stílussal – akár szögletes, akár 

lekerekített a kedvelt formavilág. A végletekig 

leegyszerűsíti a fürdőszoba megtervezését.

 A KLUDI Pure&Solid egyedi minőségi 

csaptelep, a használatával Ön biztosan nem 

fog hibázni.
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KLUDI Pure&Solid

Tökéletes minőségi munka. A hagyományos, szakértelemről tanúskodó gyártás  
a legmagasabb igényeket is kiszolgálja.

KLUDI Pure&Solid
Megbízható minőség a következő  
fürdőszoba megtervezéséhez

Határozott forma –  

elsőrangú kivitelezés

A csaptelep első  

osztályú alapanyaga és 

a kézművességet idéző 

kivitelezés nem véletlenül 

ébreszt bizalmat a  

csaptelep használójában 

és igazolja újra és újra, 

hogy jól választott. 

Kiváló ergonómiai  

tervezés

A forma és az ergonómia 

a KLUDI Pure&Solid  

esetében együtt jár.  

A tökéletesen kiala- 

kított kar segítségével 

egyszerű, kényelmes a 

napi használata.

A KLUDI Pure&Solid azon  

ügyfelek kedvence, akik  

intenzíven élik az életet és 

hangsúlyt fektetnek a termék 

megbízható minőségére.

Nagyobb szabadság – 

több egyéni megoldás

A KLUDI FreiRaum 

szabad teret varázsol 

a fürdőszobába: a kád 

széléhez közel felszerelt 

csaptelep lehetőséget 

ad fürdés közben a  

forró víz utántöltésére.

KLUDI HerzStück  – a 

különlegesség záloga 

A KLUDI minőségi 

csaptelep kartusa  

biztosítja a vízfolyás 

folyamatos  

zajmentességét és  

egyenletességét. És 

még valami: szükség 

esetén cserélhető.
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KLUDI Pure&SolidÁttekintő

MOSDÓ ZUHANY

*Kép nélkül

BIDÉ KÁD

Választható felület: 05 króm

Szikrázó energia. A háromféle 
módon beállítható zuhany-
sugár, valamint a kézi zuhany 
magasságának egyszerű 
beállítási lehetősége  
gondoskodik az egyéni  
zuhanyzási kényelemről.

343850575
egykaros mosdócsap
NA 15 
kifolyó magassága= 
60 mm
lefolyógarnitúra fémből

343820575
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága= 
75 mm
lefolyógarnitúra fémből

340280575*
lefolyógarnitúra nélkül

342760575
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága= 
75 mm
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
lefolyógarnitúra fémből

342900575
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

342920575*
lefolyógarnitúra nélkül

340250575
egykaros mosdócsap 
NA 15 
lefolyógarnitúra fémből

340240575*
lefolyógarnitúra nélkül

343940575 
egykaros mosdócsap 
NA 15 
magas kifolyó
lefolyógarnitúra fémből

342160575
egykaros bidécsap 
NA 15 
lefolyógarnitúra fémből

346810575
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap 
NA 15

344230575
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap   
NA 15 
négylyukas szerelési mód
kar benyúlása= 220 mm

346500575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal 

88011 
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez NA 20 

346570575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval      

88011 
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez NA 20 

348410575
egykaros zuhanycsap  
NA 15 

346550575
falsík alatti egykaros  
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez 
NA 20 

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest 
NA 20 

344190575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

38636
falsík alatti testhez  
NA 15

344200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

38828
falsík alatti testhez  
NA 15

38636
falsík alatti csaptelep
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep
NA 15 

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP
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MOSDÓ ZUHANY

343850575
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
60 mm
lefolyógarnitúra fémből

348410575
egykaros zuhanycsap
NA 15

340250575
egykaros mosdócsap
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

340240575
egykaros mosdócsap
NA 15
lefolyógarnitúra nélkül

344230575
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap
NA 15
négylyukas szerelési mód
kar benyúlása= 220 mm

346500575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal 

346570575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal 
visszafolyásgátlóval  

343820575
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
75 mm
lefolyógarnitúra fémből

340280575
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
75 mm
lefolyógarnitúra nélkül

346550575
falsík alatti egykaros  
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

342760575
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
75 mm
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
lefolyógarnitúra fémből

342900575
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

342920575
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra nélkül

343940575 
mosdócsap 
NA 15
magas kifolyó
lefolyógarnitúra fémből

342160575
egykaros bidécsap 
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

346810575
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap 
NA 15

BIDÉ KÁD

KLUDI Pure&SolidÁttekintő

Fókuszban a leglényegesebb 
részletek. A kádtöltő  
csaptelepek felhasználóbarát 
módon visszafogottak és  
közben nem veszítenek  
ragyogó eleganciájukból.

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest
NA 20 

344190575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

344200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP

38636
falsík alatti csaptelep
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep
NA 15 
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KLUDI Pure&Style
Modern elegancia

KLUDI Pure&Style

Harmónia. . Lágy, lekerekített vonalak és  
geometrikus formák látványa kellemes,  
használatakor jó hangulatot teremt.

A KLUDI Pure&Style a dizájnnal szemben támasztott 

legmagasabb igényeket egyesíti a kiváló funkcionalitással.  

Az csaptelep elegáns vonalvezetése a modern  

lakberendezési stílusba tökéletesen illeszthető és a  

legjobb bizonyítéka annak, hogy a tudatos stílus tervezés 

nem lehet költségvetés kérdése.

Modern családok számára például, akik megszokták 

az életet színvonalas körülmények között élni és magas 

igényeket támasztani fürdőszobáik felszerelésével és  

hangulatával szemben, a KLUDI Pure&Style stílusos 

csaptelep lehet, amely a modern fürdőszobák tervezésekor 

elengedhetetlen.

Víztakarékosság stílusosan. Az egykaros mosdócsapok víztakarékos perlátorral kerülnek gyártásra, 
ami a felére csökkenti a kiáramló vízmennyiséget. 

A forma teljessége. Egy stílusos kádtöltő  
megoldás, mely tökéletesen illeszkedik a  
díjnyertes mosdócsaptelephez.

A KLUDI Pure&Style egykaros 
modócsaptelep nyerte el a 
nemzetközileg elismert  
Red Dot Award díjat 2018-ban.
A díj elnyerése számunkra  
visszaigazolás a termékcsaláddal  
szemben dizájn, funkció és minőség 
terén támasztott elvárásainknak.
A SoftEdge egyenes vonalvezetésű, 
mégis kecsesen ívelt designja 
nyújtja a könnyű használat és a 
szabadjára engedett kreativitás 
harmóniáját.
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KLUDI Pure&Style

A minőség élmény. Az igazi tisztaság izgalmas élménye a  
zuhany alatt.

KLUDI Pure&Style
Lágy minimalista stílus, a következő  
fürdőszoba tervezéshez

Azok számára, akiknek fontos a  

dizájn és a finom minimalista  

lakberendezési stílust kedvelik,  

szívesen választják a  

KLUDI Pure&Style geometrikus  

formavilágát.

Egyenes vonalú,  

lágy formák 

Az egyenes vonalakkal  

és finom ívekkel  

jellemezhető Soft Edge 

dizájn bőséges kreatív 

teret enged a modern 

fürdőszoba tervezéséhez. 

KLUDI DetailLiebe

A tökéletes fürdőszobai 

csaptelepek, amelyek 

a legapróbb részletekig 

átgondolt termékek:  

a vízsugár szabályzó  

gátolja a vízkőképződést, 

használata takarékos 

vízhasználattal jár és 

decens, rejtett beépítésű. 

Ugyanakkor nagyon 

egyszerűen tisztítható. 

Mindenféle formával 

harmonizál

A KLUDI Pure&Style  

bármilyen egyenes vagy 

lekerekített vonalvezetésű 

fürdőszoba berendezés-

hez tökételesen illik. Ez  

bármilyen fürdőszoba 

megtervezését  

egyszerűvé teszi.

KLUDI FreiRaum

Számos variációs  

lehetőség, figyelembe 

veszi a legkülönbözőbb 

fürdőszoba berendezési 

elképzeléseket: KLUDI 

szinte valamennyi  

szituációra megfelelő 

csaptelepeket kínál.
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Áttekintő

MOSDÓ

BIDÉ KÁD

ZUHANY

*Kép nélkül Választható felület: 05 króm

403850575
egykaros mosdócsap 
NA 15 
kifolyó magassága= 
60 mm
lefolyógarnitúra fémből

403820575
egykaros mosdócsap 
NA 15  
kifolyó magassága=  
75 mm
lefolyógarnitúra fémből

400280575*
lefolyógarnitúra nélkül

402900575 
egykaros mosdócsap 
NA 15  
kifolyó magassága=
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

402920575*
lefolyógarnitúra nélkül

400250575
egykaros mosdócsap 
NA 15  
lefolyógarnitúra fémből

400240575*
lefolyógarnitúra nélkül

403930575
mosdócsap
NA 15   
magas kifolyó
lefolyógarnitúra fémből

402160575
egykaros bidécsap
NA 15  
lefolyógarnitúra fémből

406810575
egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap
NA 15 
 

404250575
kádtöltő- és zuhanycsap 
NA 15 
négylyukas szerelési mód
kar benyúlása= 220 mm

406500575
falsík alatti egykaros kád/ 
zuhanycsap 
NA 15 
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

88011 
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez NA 20

408410575
egykaros zuhanycsap 
NA 15 
 

406570575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez NA 20

406550575
falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

88011 
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti testhez  
NA 20 

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest 
NA 20 

404200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

38828
falsík alatti testhez  
NA 15

38636
falsík alatti csaptelep
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep 
NA 15 

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP

404190575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

38636 
falsík alatti testhez  
NA 15
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MOSDÓ ZUHANY

BIDÉ KÁD

403850575
egykaros mosdócsap
NA 15
kifolyó magassága= 
60 mm
lefolyógarnitúra fémből

403930575
mosdócsap
NA 15
magas kifolyó
lefolyógarnitúra fémből

406500575
falsík alatti egykaros kád/ 
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

408410575
egykaros zuhanycsap 
NA 15

406570575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval

406550575
falsík alatti egykaros  
zuhanycsap
falon kívüli készlet  
szabályzóegységgel, előlappal

403820575
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
75 mm
lefolyógarnitúra fémből

402920575 
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra nélkül

402900575 
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
100 mm
lefolyógarnitúra fémből

400280575 
egykaros mosdócsap 
NA 15
kifolyó magassága= 
75 mm
lefolyógarnitúra nélkül

400250575
egykaros mosdócsap 
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

400240575
egykaros mosdócsap 
NA 15
lefolyógarnitúra nélkül

402160575
egykaros bidécsap 
NA 15
lefolyógarnitúra fémből

406810575
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap 
NA 15

404250575
kádtöltő- és zuhanycsap 
NA 15
négylyukas szerelési mód
kar benyúlása= 220 mm

Áttekintő KLUDI Pure&Style

Álom zuhanyrendszer  
Akár wellness élményt idéző, 
akár csak egy rövid frissítő  
zuhanyozásra vágyunk – a  
KLUDI Dual Shower System 
termékek minden bizonnyal  
teljesítik igényeinket.

FLEXX.BOXX

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
falsík alatti alaptest 
NA 20 

404190575
falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

404200575
falsík alatti egykaros
zuhanycsap
falon kívüli készlet
szabályzóegységgel, előlappal

FALSÍK ALATTI CSAPTELEP

38636
falsík alatti csaptelep 
NA 15 

38828
falsík alatti csaptelep 
NA 15 
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S-pointer
Perlátor a vízsugár szögének beállíthatóságáért, 
a legkülönbözőbb mosdó formákhoz.

Eco
Funkcióval legalább 40% vízmennyiséget  
takaríthatunk meg.

Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
A csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőről 
működtethető.

EcoPlus
A kar középállásáig automatikusan hideg víz 
folyik. Ha meleg vízre van szükség, a kart balra 
kell elfordítani.

Piktogramok és  
funkcionális jelölések

Különleges formavilággal rendelkező  

termékeinkkel kínálunk megoldásokat, melyek 

praktikusak, ugyanakkor az Ön egyéni  

igényeihez nagymértékben illeszthetőek.
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Kludi Szerelvények Kft.

Homokbánya út 75.

2049 Diósd 

Magyarország

T  +36 23 886 400

F  +36 23 886 430

E  info@kludi.hu

© 2018 Kludi GmbH & Co. KG,

Menden (Germany)

Minden jog fenntartva! Utánnyomás, 

másolás és fordítás kizárólag a Kludi 

GmbH & Co. KG írásos engedélyével!

A fejlesztések során a termékek műszaki 

jellemzői módosulhatnak. Nyomtatás 

helye: Németország. kludi.com




