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KLUDI stale podąża za najnowszymi trendami wystroju 
wnętrz. Firma nie ustaje w poszukiwaniach świeżych 

pomysłów w zakresie designu, aby w pełni zaspokajać 
oczekiwania swoich klientów.

Dobry design nadaje 
przedmiotom 

codziennego użytku 
wyjątkową formę 
i funkcjonalność. 

Przedmioty zyskują 
nowy wymiar, 

a użytkowanie staje 
się prawdziwą 

przyjemnością!

design

ZAPROJEKTUJ 
IDEALNĄ KUCHNIĘ

Przepis na funkcjonalną kuchnię

Armatura KLUDI to przepis na wnętrze kuchenne pełne smaku. 
Wyjątkowe funkcje, różnorodna stylistyka oraz wysoka jakość 
komponentów stanowią niezbędne elementy wyposażenia 
nowoczesnej kuchni.

Spis funkcji
1. Przełącznik natrysk/strumień  4
2. Wyciągana wylewka  6
3. Złącze Bajonett  8
4. Przyłącze Multi  10
5. Baterie elektroniczne  12
6. Szybkozłącze  14
7. Baterie do podgrzewaczy przepływowych  15

Kolory i powierzchnia  16
Zestawienie funkcji  18
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NATRYSK
STRUMIEŃ
Takie rozwiązanie pozwoli Ci przełączyć zwykły 
strumień na natryskowy. Delikatny strumień natrysku 
jest szczególnie przydatny podczas mycia owoców 
i warzyw. 

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, 
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Masz wybór
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Gładki, miękki w dotyku wąż wyciąganej 
rączki natrysku wykonany jest z wysokiej 
jakości włókna i charakteryzuje się 
wyjątkową wytrzymałością oraz cichą pracą.

Najmniejsza na świecie wylewka
o średnicy 24 mm, dodatkowo 
z możliwością ustawienia dwóch rodzajów 
strumienia wody, to przykład doskonałego 
połączenia funkcjonalności z designem.

Strumień zmieniany jest za pomocą 
delikatnego, wygodnego w użyciu 
przełącznika wmontowanego 
w wylewkę baterii.

40cm

możesz więcej

Wąż natrysku może być 
wyciągnięty na długość 
do 40 cm co znacząco 
zwiększa zasięg strumienia 
wody i ułatwia codzienną 
pracę w kuchni.
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WYCIAGANA
WYLEWKA

Większy zasięg
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Dzięki wyciąganej wylewce lub rączce natrysku 
znacznie zwiększysz zasięg strumienia wody. 
To rozwiązanie zapewnia maksymalną swobodę 
ruchów.

Obrotowa wylewka. Funkcja ta pozwala na 
montaż armatury dla osób prawo- i leworęcznych.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, 
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, 
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE
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70cm
Wyciągana wylewka ma 
ergonomiczny kształt, dzięki 
czemu jest wygodna w użyciu. 

Wysięg wylewki sięga 
maksymalnie 70 cm.
Wąż wykonany jest z wysokiej 
jakości włókna, dzięki czemu 
można go bez trudu, niemal 
bezdźwięcznie wysunąć 
i obracać w dowolnym 
kierunku.

możesz więcej

wyciągana wylewka 
umożliwia napełnienie 
naczynia poza 
zlewozmywakiem

Obszar zlewozmywaka przestaje być ograniczeniem. 
Wylewkę można z łatwością wysunąć i dowolnie 
dysponować strumieniem wody.



100% komfortu
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Złącze Bajonett
Praktyczne i nierzucające się w oczy
rozwiązanie: złącze Bajonett u podstawy
baterii. Wystarczy jeden ruch ręką.
Wyciągniętą z cokołu baterię można
odłożyć na bok i bez trudu otworzyć lub
zamknąć okno.

Marzenie niejednego z nas – zlewozmywak pod oknem: duża
ilość światła i komfort pracy. Dzięki złączu Bajonett możemy
zainstalować baterię bezpośrednio przy oknie.
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Wyciągane wężyki wzmocnione 
są oplotem ze stali nierdzewnej, 
co zapewnia im wyjątkową trwałość.

Minimalna odległość 
pomiędzy blatem 
kuchennym a skrzydłem 
okiennym wynosi 30 mm.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE

ZŁACZE
BAJONETT

pod oknem



PRZYŁACZE
MULTI

Jeszcze bezpieczniej
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Przyłącze Multi pozwala na połączenie baterii kuchennej 
z innym urządzeniem – zmywarką lub pralką. Jest to wygodne 
rozwiązanie pozwalające na odcięcie dopływu wody jednym 
ruchem ręki.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO 
STAR, KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA

Przyłącze Multi to gwarancja 
komfortu i bezpieczeństwa. 
Nie trzeba schylać się w celu 
zamknięcia zaworu lub martwić o jego 
odłączenie podczas nieobecności 
w domu.
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Firma KLUDI jest pierwszym producentem baterii kuchennych, który wprowadził na rynek przyłącze Multi. Pozwala 
ono dowolnie sterować dopływem wody między różnymi urządzeniami stosowanymi w kuchni. Dla większego bezpieczeństwa dopływ 
wody jest otwierany i zamykany osobnym zaworem.

Czy wiesz, że...

Zawór umiejscowiony jest 
u podstawy baterii, dzięki 
czemu znajduje się w widocznym 
i wygodnym miejscu. 

Źródło wody 
doprowadzone 
jest do pralki

Źródło wody 
doprowadzone 

jest do zmywarki
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BATERIE
ELEKTRONICZNE

Jednym ruchem

Chcesz umyć naczynia bez dotykania baterii kuchennej? Idealnym 
rozwiązaniem dla Ciebie będzie nowoczesny typ armatury kuchennej KLUDI 
E-GO z wbudowanym elektronicznym czujnikiem ruchu. Tylko ta armatura 
daje Ci wybór: bezdotykową lub tradycyjną obsługę.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI E-GO
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Inteligentny czujnik ruchu działa w trzech fazach:  

Faza 1: włączanie wody jednym ruchem ręki 
W fazie 1 sensor znajduje się w trybie czuwania, obszar zasięgu czujnika to 
1-5 cm. Po wykryciu ruchu w tym obszarze, automatycznie uruchamiany jest 
wypływ wody, a czujnik przechodzi w fazę 2. 

Faza 2: aktywne działanie 
Jest to faza aktywnego użytkowania baterii, dlatego zasięg czujnika zwiększa się 
do 20 cm, pozwalając na swobodną pracę przy zlewozmywaku.

Faza 3: praca bez użycia wody – automatyczne wyłączenie 
Faza 3 następuje, gdy nasza praca dobiega końca – czujnik nie wykrywając ruchu 
automatycznie odcina dopływ wody i powraca do trybu czuwania.

Armatura elektroniczna
Moduł elektroniczny oraz optyczny 
czujnik ruchu umożliwiają korzystanie 
z baterii KLUDI E-GO nawet wtedy, gdy 
masz zajęte ręce. Gdy zajdzie potrzeba, 
bateria może być sterowana ręcznie 
dzięki wygodnie umieszczonemu 
bocznemu uchwytowi.

tak to działa...



PODŁACZENIE
NA KLICK

Łatwy montaż

Podłączenie węży wylewki na tzw. klik pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć 
koszt montażu. Sprawdzanie szczelności nie jest konieczne, ponieważ jest 
to już fabrycznie zagwarantowane. 
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Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

CIEPŁA WODA
WSZEDZIE!

Ciepło, cieplej...

Bateria przeznaczona do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych. 
Szczególnie polecana w instalacjach, w których występują duże odległości 
pomiędzy baterią a urządzeniem grzewczym. 
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Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, 
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE, KLUDI TERCIO, 
KLUDI LOGO NEO

Uniwersalna złączka
W naszych produktach stosujemy jeden 
idealnie skonstruowany system szybkozłącza. 
Dzięki temu montaż jest wyjątkowo szybki i 
prosty, a jednocześnie gwarantujący szczelność 
połączenia.

Dla kogo?
Rozwiązanie to jest szczególnie polecane 
w instalacjach, w których występują duże odległości 
pomiędzy baterią a urządzeniem grzewczym. 
Pozwala to na oszczędność zużycia energii, ponieważ 
podgrzanie wody następuje bardzo blisko odbiornika. 

Kompatybilność
Baterie KLUDI pasują do większości 
dostępnych na rynku przepływowych 
podgrzewaczy wody.
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KOLOROWA
KUCHNIA

Sztuka kontrastu

Produkty KLUDI to synteza perfekcyjnego wykonania i najwyższej klasy 
materiałów. Chromowana powierzchnia baterii, dodatkowo uzupełniona 
o ciekawe warianty kolorystyczne, stanowi odpowiedź na wyrafinowane 
gusta klientów i idealnie dopasowuje się do kuchennego wnętrza. 

chrom stal szlachetna stal szlachetna 
szczotkowana

biały/
chrom

mocca/
chrom

czarny/
chrom

chrom/
biały mat

chrom/
czarny mat

Wyrafinowane kontrasty. Zestawienie chromowanego 
korpusu baterii z wylewką w odcieniach matowej czerni lub bieli 
to propozycja, którą znajdziemy w serii KLUDI L-INE S.

Odporność na zarysowania. Najwyższej jakości, 
niezwykle trwała powierzchnia wykonana ze stali szlachetnej 
szczotkowanej to propozycja dostępna w serii KLUDI TANGENTA.
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CHROM
CZARNY/
CHROM

CHROM/ 
CZARNY 

MAT

MOCCA/
CHROM

BIAŁY/
CHROM

CHROM/
BIAŁY 
MAT

BIAŁY/
CHROM

STAL 
SZLACHETNA 

SZCZOTKOWANA

STAL 
SZLACHETNA
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KLUDI TRENDO
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Detal ma znaczenie



JOOP!

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI  L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

Pełna gama możliwości

ZESTAWIENIE
FUNKCJI
Szukasz baterii kuchennej KLUDI, która będzie spełniać 
określone warunki techniczne? Poniższe zestawienie 
produktów pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązanie.
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Opis piktogramów znajduje się na okładce.
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Kludi Armaturen Sp. z o.o.
ul. F. Kremsera 1
45-533 Opole
tel.: +48 77 456 40 84
fax: +48 77 454 70 49
e-mail: info@kludi.pl
www.kludi.com Za
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Perlator s-pointer
Możliwość regulacji kąta strumienia wody
i dopasowania go do różnych kształtów umywalek.

Wyciągana wylewka
Bateria z wyciąganą wylewką pozwala zwiększyć
zasięg strumienia wody.

Wyciągana rączka natrysku
Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala 
przełączyć zwykły strumień w natryskowy.

Przyłącze Multi
Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę
i sterować dopływem wody lub odcinać jej dopływ.

Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%

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

Zasilanie bateryjne
Armatura elektroniczna zasilana za pomocą baterii.

Zasilanie sieciowe
Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka
sieciowego.

Armatura elektroniczna
Bateria obsługiwana bezdotykowo.

Złącze Bajonett
Bateria odpowiednia do montażu przy oknie. Złącze 
Bajonett umożliwia wyciągnięcie armatury z cokołu 
i położenie na blacie lub w zlewozmywaku.

Piktogramy

Szybkozłącze
Umożliwia połączenie węży wylewki na tzw. klik. 
Jest to doskonałe rozwiązanie, gwarantujące szybszy 
i tańszy montaż armatury kuchennej KLUDI.


