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Nowoczesne 

baterie łazienkowe

Kludi Mx

Kludi Mx reprezentuje nową ponad-

czasową generację baterii łazienko-

wych z odrobiną ekstrawagancji. 

Bateria umywalkowa Kludi Mx wyróż-

nia się kształtem uchwytu oraz ergo-

nomiczną formą. Została wyposażona

w perlator s-pointer umożliwiający 

nakierowanie kąta strumienia wody 

według indywidualnych potrzeb oraz

jego optymalne ustawienie w obrębie

umywalki. 

Kidó

Połączenie oryginalnego wzornictwa

oraz przystępnej ceny sprawia, że 

Kidó to seria adresowana do szero-

kiego grona odbiorców. Projekt au-

torstwa duetu Neufeld & Stein został

zainspirowany japońską architekturą

oraz sztuką medytacji Tai Chi. Moty-

wem przewodnim Kidó jest figura

stożka, symbolizująca energię wody.

new waves

Purystyczne kształty oraz dynamicz-

na gra kątów to cechy charaktery-

styczne linii armatury łazienkowej

new waves. Ergonomiczne uchwyty

baterii pasują do każdej dłoni i za-

pewniają wygodną regulację strumie-

nia wody. Seria new waves to niezwy-

kle szeroki program produktów,

wśród których znajduje się kilka wa-

riantów baterii umywalkowych, wan-

nowych, natryskowych, oraz pełen

wybór akcesoriów łazienkowych. 

Amphora

Seria Amphora to połączenie harmo-

nijnego wzornictwa z innowacyjną

techniką. Opływowe, łagodne linie 

tej serii zainspirowane zostały kształ-

tami antycznych amfor. Na zdjęciu

prezentowana jest trójotworowa 

bateria umywalkowa, dostępna 

również w wariancie z uchwytami

krzyżowymi.

s-pointer

To pierwszy tego rodzaju perlator na

rynku, pozwalający na regulację kąta

wypływającej wody bezpośrednio

przy wylewce. Zakres regulacji wyno-

si 10°. Dzięki takiemu rozwiązaniu

dodatkowy przegub kulowy jest nie-

potrzebny, co eliminuje nieestetycz-

ne zmiany w wyglądzie baterii. Dla 

s-pointera nieważny jest rodzaj i roz-

miar umywalki, ponieważ kąt pada-

nia strumienia wody użytkownik mo-

że regulować według indywidualnych

potrzeb.

KLUDI ARMATUREN Sp. z o.o.

ul. F. Kremsera 1, 45-533 Opole

tel. 077 456 40 84

faks 077 454 70 49

e-mail: info@kludi.pl

www.kludi.pl
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