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Armatura łazienkowa i kuchenna

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

KLUDI ARMATUREN Sp. z o.o.
UL. F. KREMSERA 1, 45-533 OPOLE
TEL. 077 456 40 84, FAKS 077 454 70 49
www.kludi.com, e-mail: info@kludi.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Firma KLUDI jest jednym z czołowych producentów armatury łazienkowej i ku-
chennej, zestawów natryskowych i systemów odpływowo-przelewowych. Podsta-
wą sukcesu firmy jest wysoka jakość oraz szeroka gama wytwarzanych produktów,
które w ciągu osiemdziesięcioletniej historii KLUDI zyskały renomę i uznanie kon-
sumentów na całym świecie. 
Kraj produkcji: Niemcy
Gwarancja: 10 lat na szczelność korpusów armatury, 5 lat na szczelność głowic cera-
micznych, 3 lata na termostaty, 2 lata na zestawy natryskowe i powierzchnię armatury
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Atest Higieniczny PZH, deklaracje zgodności z PN

KLUDI BINGO STAR
Baterie z serii KLUDI BINGO STAR to już klasyka w kuchni. Obecnie dostępne są
w wersji jedno- i dwuuchwytowej. Obie oferowane są w kilku wariantach: z wycią-
ganą wylewką, z przyłączem Multi, złączem Bajonett oraz przystosowany do bezci-
śnieniowych urządzeń grzewczych. Przyłącze Multi umożliwia bezpośrednie pod-
łączenie do baterii zmywarki lub pralki. Bateria ze złączem Bajonett polecana jest
do montażu pod oknem – można ją wyjąć z cokołu i położyć na blacie. Klasyczny
KLUDI BINGO STAR dostępny jest z wykończeniem chrom lub stal szlachetna.

KLUDI ZENTA
Kształt serii nadają podstawowe figury – koło i kwadrat – łącząc się i przenikając.
KLUDI ZENTA oferuje kompletny program do łazienki, m.in. dwa modele baterii umy-
walkowych, baterię bidetową, baterie wannowo-natryskowe i natryskowe – każda
w wariancie na- i podtynkowym oraz z termostatem, ponadto zestawy natryskowe
ZENTA SHOWER DUO i ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM. Baterie umywalkowe
wyposażone są w s-pointer – innowacyjny perlator, który pozwala regulować kąt wy-
pływającej wody bezpośrednio przy wylewce. 

KLUDI Q-BEO
Seria KLUDI Q-BEO, nowość w ofercie firmy, odznacza się nowoczesnymi, geo-
metrycznymi kształtami. Masywne bryły baterii gwarantują trwałość, funkcjonalność
i komfort użytkowania. Wszystkie baterie, łącznie z wylewką wannową, wyposażo-
ne są w innowacyjny perlator s-pointer, który umożliwia regulację kąta strumienia
wody bezpośrednio przy wylewce,  a w bateriach termostatycznych zastosowano
rozwiązania zabezpieczające przed poparzeniem. Na uwagę zasługują także sze-
roka tarcza natrysku, praktyczny suwak i wąż prysznicowy – wszystkie z możliwo-
ścią regulacji kąta ustawienia.

KLUDI MX XXL 
Bateria umywalkowa o regulowanej wysokości, co stwarza sporą przestrzeń przy-
datną podczas napełniania naczyń czy mycia włosów. Element regulacyjny jest 
w pozycji wyjściowej zupełnie niewidoczny, toteż KLUDI MX XXL pozornie niczym
nie różni się od zwykłych baterii. Jej korpus można podciągnąć do góry bez wysił-
ku jednym ruchem ręki, a potem równie łatwo przywrócić do pozycji wyjściowej –
wystarczy nacisnąć blokadę. Dodatkowym udogodnieniem jest innowacyjny perla-
tor s-pointer, który pozwala regulować kąt wypływającej wody bezpośrednio przy
wylewce.
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