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KLUDI csaptelepek – minőség a 
mindennapokban

A csaptelepek észrevétlenül vannak jelen a mindennapjainkban;  
sokat használjuk őket a fürdőszobában és a konyhában egyaránt.  
Ennek megfelelően, a megjelenéssel és funkcióval kapcsolatos elvárá-
sok egyre nőnek. A KLUDI lépést tart ezekkel az elvárásokkal: a termé-
keket időtálló formavilág, innovatív technológiai megoldások és magas 
minőség jellemzi. Ebben a szellemben készítjük a KLUDI termékeit,  
melyek így már többek egyszerű vízvételi lehetőségnél: a valódi  
minőséget testesítik meg mindennapjainkban.

Nem csak a termékek esetében fontos számunkra a megbízhatóság:  
a KLUDI minden munkatársa személyes célnak tekinti, hogy ügyfeleink 
és partnereink elégedettek legyenek cégünkkel, és meggyőződjenek 
arról, hogy a KLUDI-ra számíthatnak – most és a jövőben is.

Szerelvénygyártóként felelősségünk, hogy figyelmet fordítsunk  
a környezettudatos és gazdaságos vízhasználatra. A gyártási  
folyamatoknál és a nyersanyagfelhasználásnál is ezt tartjuk szem  
előtt; a KLUDI Eco víztakarékos termékeket pedig a Föld jövőjének  
érdekében fejlesztjük. 



Érdemes belegondolni, mekkora teljesítményt 
nyújt egy KLUDI konyhai csaptelep nap mint 
nap, miközben magától értetődő funkcióival 
nyújt szolgálatot. 

A konyhai csaptelepek teherbíró-képességét ütközések, nehéz edények 
okozta súrlódások, forró víz, vagy akár a nagy sietségben esetleg nem túl 
óvatos szakácsok teszik próbára a mindennapokban. Egy négytagú család 
naponta mintegy 90 alkalommal használja a konyhai csaptelepet, ezáltal a 
szinte forrásban lévő és a hideg víz közötti váltások komoly kihívást jelentenek 
minden alkatrész, felület és a keverőegység számára. 

A konyhai csaptelepek egy ujjmozdulattal szabályozhatók, kihúzhatók.  
Külső és belső kialakításuk a legszigorúbb higiéniai szabványoknak is  
megfelel. A magas kifolyónak köszönhetően pedig bármilyen edény  
feltölthető alattuk.

Elvárás – és természetesen minden KLUDI csaptelep teljesíti is: minden 
konyhában rendelkezésre áll a víz, amikor csak szükség van rá. A konyhai 
csaptelepek változatosságáról és kialakításuk magasiskolájáról bővebben  
a következő oldalakon adunk információt.

Vízhasználat  
igény szerint
A konyha központi szerepet játszik mindannyiunk életében. Itt készítjük  
elő, sütjük-főzzük az ételt, majd itt mosogatjuk el az edényeket. Akár a saját 
konyhánkra, akár „nagyüzemi” használatban lévőre gondolunk, a konyhák 
négy fala közötti élet munkáról és szabadidőről, szórakozásról és pihenésről,  
örömről és élményről, hétköznapokról és ünnepekről szól – és mindezek 
középpontjában áll a konyhai csaptelep.

A kényelem, amit a mai KLUDI konyhai csaptelepek nyújtanak, a korábbi 
generációk számára elképzelhetetlen volt. Sőt, sokak számára még napja-
inkban is az: megnyitjuk a csapot, és megfelelő mennyiségű és hőmérsékle-
tű víz folyik. Az ember számára legfontosabb élelmiszer így korlátlan meny-
nyiségben áll rendelkezésünkre, a lehető legjobb minőségben. Inni, tisztítani, 
öblíteni, kezet mosni vagy főzni.
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Konyhai csaptelepek 
magasiskolája
A KLUDI konyhai csaptelepek még többet kínálnak, hiszen a KLUDI a  
konyhai csaptelepek specialistája. Mi ez a „több”? A részletek, melyek  
kiemelik termékeinket a többi konyhai csaptelep közül: a felhasznált  
minőségi alapanyagok, a felület, a funkciók, a design és fejlesztések.

Szenzoros csaptelepek

Hányszor fordul elő, hogy az embernek nincs egy szabad keze sem?  
Hányszor fordul elő, hogy nyers tészta, vagy liszt van a kezén; vagy, hogy 
egy szép fej salátáról alaposan le kell mosni a homokot vagy földet? Éppen 
elég nehézséget okoz, hogy ezeket a helyzeteket úgy oldjuk meg, hogy 
utána a mosogatót és környékét ne kelljen takarítani. A KLUDI szenzortech-
nológiája valódi megoldást kínál: ha a szenzor az érzékelési tartományában 
mozgást észlel, a víz automatikusan megindul. A szenzor működéséhez 
szükséges áramot egy hosszú élettartamú elem, vagy hálózati áram biztosítja. 
A háziasszonynak vagy házigazdának kényelmes és praktikus, a vendégeknek 
látványos varázslat.

Bajonettzár

A mosogatót az ablak elé helyezni nem csak kellemesebbé teszi a  
mosogatást, de a természetes fény segít az alaposabb tisztításban.  
Sajnos azonban az ablakszárny nyitása és tisztítása szinte lehetetlenné  
válik a csaptelep miatt. A KLUDI megoldása, a bajonettzáras technológia, 
segít ezen a helyzeten: a csaptest egy mozdulattal elfektethető – így az  
ablak ismét nyithatóvá, tisztíthatóvá válik.

Kihúzható edényzuhany

A kihúzható edényzuhany valós  
segítséget nyújt a mosogatás során. 
A kifolyón található váltó segítségével 
szabályozhatjuk, hogy az edények 
beáztatásához, a mosogatómedence 
megtöltéséhez megfelelő normál 
vízsugarat, vagy az ételmaradékok,  
vagy a már elmosott edények 
leöblítésére szolgáló edényzuhany 
funkciót használjuk.

Kihúzható kifolyó

Flexibilitás mindenek felett –  
a konyhai csaptelepek esetében  
is. A kihúzható kifolyó megnöveli  
a munkateret, megkönnyíti a mo-
sogató tisztítását, illetve a nagyobb 
edények, vagy vázák megtöltését, 
melyek egyébként nem férnének 
be a kifolyó alá. A KLUDI kihúzható 
kifolyós csapjai a legjobb alapa-
nyagokból készülnek, legyen szó a 
kifolyó gégecsövéről, vagy az azon 
elhelyezett ellensúlyról, melynek 
köszönhetően a gégecső könnyen 
és biztonságosan vezeti vissza a 
kifolyót az eredeti helyzetébe.
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króm nemesacél 
felület

dörzscsiszolt 
nemesacél

Multi-csatlakozó

A gáztűzhely elzárva, vasaló kikapcsolva - már csak a KLUDI multicsatla-
kozóját kell elzárni, és nyugodtan indulhatunk nyaralni. A csaptesten elhe-
lyezett apró elzáró a mosó- vagy mosogatógép vízellátását szabályozhatja, 
hogy kényelmesen, a konyhai csaptelepen zárhassuk el, vagy nyithassuk 
meg a vizet a készülék működéséhez. A kézre eső elzárónak köszönhetően 
biztonságban hagyhatjuk el az otthon egy hosszúhétvége, vagy hosszabb 
nyaralás idejére.

Alapanyagok, felületek és színek

KLUDI szerelvények kizárólag rézből készülnek, a német „Trinkwasser-
verordnung” (ivóvízminőségről szóló rendelet) legszigorúbb elvárásait  
teljesítve. A KLUDI csaptelepekből nyert ivóvíz ezáltal az egészségre  
teljesen ártalmatlan. A KLUDI lépést tart az idővel és mindig az aktuális 
konyhai trendhez igazodó felület-választékot kínál: a könnyen karbantartható 
króm mellett nemesacél, dörzscsiszolt nemesacél, illetve festett fehér, mokka 
és fekete szín alkotja a választékot. A KLUDI konyhai csapok mindegyike 
tartós felületkezelést kap, ezzel is biztosítva azok hosszú élettartamát.

KLUDI Több tér

A magas kifolyós konyhai csaptelepek a profi- és hobbiszakácsok  
nagy kedvencei. A kifolyó és a mosogatómedence közötti megnövelt  
tér kényelmesebb munkateret biztosít, ugyanakkor légiesen könnyed,  
elegáns megjelenést kölcsönöz. Ideális magasabb edények, öntözőkannák, 
vázák megtöltésére. Határtalan mozgástér: a nagyobb méretű edények  
ki- és beemelését a kifolyó elfordítása teszi akadálymentessé.

Manuális és elektronikus működtetés

És még egy igazi innováció: a KLUDI E-GO világújdonság most először  
teszi lehetővé a konyhai szerelvény manuális és elektronikus működtetését 
is. A szenzornak köszönhetően az érintésmentes működtetés akkor jelent 
igazi előnyt, ha egyik kezünk sem szabad. A csaptelepet igény szerint  
bármikor manuálisan is működtethetjük. Nem csoda, hogy a KLUDI E-GO 
kapta meg a PLUS X AWARD designért és használati kényelemért járó díjat.

SWING & STOP 

Kimondottan a KLUDI NEW WAVES termékcsaládhoz fejlesztett funkció.  
A víz elzárásához - az aljzatban elhelyezett vízzár segítségével - elég az 
egyik oldalra (beszerelés előtt választható az irány) elfordítani a kifolyót;  
könyökmozdulattal is egyszerű használat. A kifolyó visszafordításával a  
víz újra folyni kezd.

Gyors beépítés

A KLUDI a gyors és biztonságos beépítésre is ügyel! A kihúzható  
kifolyó gégecsövének csatlakozója könnyedén bepattintható a csaptesten  
kialakított fogadóprofilba, így időt és pénzt takarítunk meg a beépítés  
során, és szükségtelenné teszi a további tömítést, hiszen a vízbiztosságot  
a gyártás során előkészítjük.

Csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

A KLUDI termékpalettáján számos csaptelepcsaládban megtalálhatóak  
a speciális, nyílt rendszerű vízmelegítőről működtethető csaptelepek.  
A konyha esetében ez különösen fontos, hiszen ez a helyiség gyakran esik 
távol a lakás központi melegvíz-forrásától, így praktikusabb megoldást jelent 
egy helyi kisbojler beszerelése. Ehhez a nyílt rendszerű, alacsony nyomású 
vízmelegítőhöz pedig speciális, erre kialakított csaptelepet kell csatlakoztatni. 
Érdemes ezt a megoldást választani, hiszen a megnövelt melegvíz-hálózat 
kiépítése költséges, a meleg víz helyi előállítása viszont technikai és anyagi 
szempontból is kedvezőbb megoldás.

króm/matt fehér króm/matt fekete
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KLUDI ADLON
A lenyűgöző luxus

A kifinomult részletek teszik a KLUDI ADLON-t 
oly értékessé. Gazdag díszítése és ügyes meg-
munkálása révén ez a nagyszerű konyhai csap 
hangulata a századforduló bájos atmoszféráját 
idézi. A KLUDI ADLON csaptelepekben a nosz-
talgiaérzés keveredik a modern technológiával. 

mosogatócsap NA 8
516060520
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KLUDI ADLON

Művészet és szakértelem
Klasszikus keresztfogantyúk, porcelán intarzia és hatszögletű fazettásra 
csiszolt, gondosan kidolgozott kifolyók bizonyítják a páratlan mestermunkát. 
A KLUDI ADLON joggal vívta ki tekintélyes hírnevét. Elegancia, amely  
megfelel a szigorú előírásoknak, ugyanannyira érvényesül a stílusos  
art deco villákban, mint a modern, vegyesstílusú új épületekben.

króm 

mosogatócsap NA 8
elfordítható kifolyó (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516060520 

mosogatócsap NA 6
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
elfordítható kifolyó (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516000520 

mosogatócsap NA 8
516060520



Letisztult fényűzés

univerzális csaptelep NA 10
559040575
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Ez a kivételes konyhai csap a nemzetközileg ismert Joop! designer brand 
közreműködésével készült. Minden, a JOOP! által képviselt jegyet magán 
hordoz: a fényűzést, érzelmi csáberőt utánozhatatlan megjelenéssel.

A univerzális csap használata a 360°-ban elforgatható kifolyónak és az  
oldalt elhelyezett karnak köszönhetően kényelmes és egyszerű. A kifolyó  
egy rendkívül összetett gyártási folyamat eredménye, mivel teljes mértékben 
egy darabból készül. A JOOP! csaptelep-család eleganciája főként tágas, 
nyitott terű konyhákban érvényesül igazán.

Összetett folyamat végén 
egyetlen darabból készítve

univerzális csaptelep NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 295, H2 270, A 236, Ø1 33,5, 
Ø2 60
559040575 

Érzelmes.  
Fényűző. JOOP! 
Az elegáns  
univerzális  
csap erős megje-
lenésével szenzá-
ciósan néz ki és 
csipetnyi bűbájt 
csempész  
konyhájába.

króm 



 KLUDI E-GO 
  A legintelligensebb 
konyhai csaptelepünk  

 Szabad bemutatnunk? A világ egyik legfejlet-
tebb konyhai csaptelepe a KLUDI-tól: az E-GO. 
A funkcionalitás, a fejlett technológia és a design 
tökéletes szimbiózisa; manuális és automatikus 
működtetése egyformán egyszerű – erről azon-
ban használóját szükségtelen győzködni, 
hiszen a KLUDI E-GO önállóan dolgozik. 

 egykaros mosogatócsap NA 15 
   422100575 



  Víz – amikor és 
ahogyan használjuk  
 A KLUDI E-GO a konyhában oly’ sokszor vágyott harmadik kéz; egy 
megoldás: az intelligens infra rendszer megnyitja a vizet, amikor szükség 
van rá – mikor nincs egy szabad kezünk, akár azért, mert nyers tészta 
ragadt az ujjainkra, vagy mert a fejes salátát szeretnénk megmosni. És 
hogy tovább fokozzuk: az oldalkaros kivitel kézzel is precíz vízmennyiség- 
és hőfokbeállítást tesz lehetővé. 
 

Automatikus működtetés három lépésben

 A három lépéses működtetés az infravörös érzékelés két tartományával 
érhető el: a bekapcsolási távolság tartományával és a használati távolság 
tartományával. A mindkettőt működtető infravörös érzékelő a csaptestben 
kapott helyet. 

   1. lépés: a víz megnyitása 
 A bekapcsoláshoz a kezünknek a csaptestben elhelyezett infravörös érzé-
kelőtől kb. 5 cm-re lévő, bekapcsolási tartományban kell mozognia – ekkor 
a csaptelep infravörös érzékelője automatikusan megnyitja a vizet, valamint, 
ezzel egyidejűleg aktiválja a csaptesttől kb. 20 cm-es távolságra lévő, hasz-
nálati távolság tartományt. 
 
  2. lépés: a víz használata 
 A víz mindaddig folyni fog a csaptelepből, amíg az infravörös érzékelő hasz-
nálati tartományában tartjuk az edényt, vagy a kezünket. Amint az érzékelő 
tartományából elvesszük a tárgyat, az automatika elzárja a vizet. A víz újbóli 
megnyitásához az adott tárgyat (az edényt, vagy a kezünket) vissza kell vinni 
a használati távolság tartományába. 
 
  3. lépés: a víz elzárása 
 A KLUDI E-GO intelligens: ha a szenzor három másodpercig nem érzékel 
tárgyat a használati tartományban, automatikusan elzárja a vizet. Ez akkor 
válik hasznossá, mikor a víz megnyitása nélkül akarunk dolgozni. Ez után, a 
víz újbóli megnyitásához ismét a bekapcsolási tartományt kell használnunk. 

  Könnyű működtetés 

 Az oldalkar a megszokott módon működtethető: precíz mennyiség- és 
hőfokbeállítást tesz lehetővé.   

1

2

3
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 egykaros mosogatócsap NA 15 
   422100575 

 KLUDI E-GO 
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KLUDI E-GO
egykaros mosogatócsap NA 10
422050575

Duplaíves kifolyó:  
a KLUDI E-GO megnöveli  
a munkaterületet
A KLUDI az E-GO technológiáját egy egyedi, duplaíves kifolyóval  
egyesítette, melynek köszönhetően a KLUDI E-GO az intelligens funkciók 
mellett rendkívül praktikusan, sokoldalúan használható konyhai csaptelep.  
A kifolyó egy mozdulattal kiemelhető a tartósínből, így bármely irányba  
mozgatható. Ezzel megkönnyíti az edények elöblítését, kényelmesebbé  
teszi akár egy váza megtöltését.

Ezen felül a számos design díjat elnyert csaptelep a hagyományos  
KLUDI E-GO innovatív funkcióival, az automatikus és manuális  
működtetés lehetőségével is rendelkezik!

A tartós műanyagfogantyúnak köszönhetően a  
flexibilis kifolyó könnyedén kiemelhető a króm 
tartóból.
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KLUDI E-GO

egykaros mosogatócsap NA 15
szenzortechnológiával
hálózatról működtethető
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422000575 

egykaros mosogatócsap NA 15
szenzortechnológiával
elemmel működtethető
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422100575 

egykaros mosogatócsap NA 10
szenzortechnológiával
hálózatról működtethető
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422050575 

egykaros mosogatócsap NA 10
szenzortechnológiával
elemmel működtethető
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422150575 

 króm

egykaros mosogatócsap NA 10
422050575



 KLUDI 
NEW WAVES 
 Tiszta minimalizmus 

   A KLUDI NEW WAVES egyszerű dolgokra 
koncentrál: a geometrikus formákra. A két,  
egymással dinamikus szögbe állított hen-
gertest határozza meg a sorozat purista 
formatervezését. A kar a csaptest részét 
képzi. A KLUDI NEW WAVES a kiváló 
formatervezés egyértelmű példája. 

 egykaros mosogatócsap NA 10 
   579040575 
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KLUDI NEW WAVES

KLUDI Swing & Stop:  
a kezére nincs is szükség!
A KLUDI NEW WAVES egy praktikus kiegészítővel nyűgöz le: a KLUDI Swing & Stop 
funkcióval. Mindez annyit jelent, hogy könyökét használva, a kifolyó oldalirányba fordí-
tásával elzárhatja, vagy (visszafelé fordítva) megnyithatja a vizet. Ha például egy nehéz 
serpenyőt tart kézben, a KLUDI Swing & Stop rendkívül hasznosnak bizonyul és még 
vizet is spórol Önnek! 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (130°) vízstoppal
H1 250, H2 168, A 200, Ø1 35, Ø2 65
579040575 

egykaros mosogatócsap NA 10
579040575

Alaphelyzetben a működtetőkar egységet alkot a 
csaptesttel. A víz megnyitásához elegendő a kart egy 
könnyed ujjmozdulattal hátra billenteni.

A kart oldalra döntve változtathatjuk a víz 
hőmérsékletét.

KLUDI Swing & Stop: a kifolyó oldalra fordításával 
elzárhatjuk a vizet – egy praktikus funkció azokra a 
helyzetekre, mikor nincs szabad kezünk.

króm



KLUDI  
TANGENTA
A nemesacél színtiszta  
eleganciája

A minőség akkor éri el a legmagasabb szintjét, 
ha nincs szükség kompromisszumokra – ennek 
szellemében született a KLUDI TANGENTA.   
Az egykaros mosogató csapteste teljes egészé
ben nemesacélból készül, mely finomcsiszolással 
kapja végleges, lenyűgöző megjelenését. Ez a 
minőségi alapanyag teszi kivételesen ellenállóvá 
és hosszú élettartamúvá a terméket. A csapte
lepen már első ránézésre is látszik, hogy magas 
értéket képvisel, és ezt használat során be is  
bizonyítja. Csakis a nemesacél jeleníti meg azt 
az eleganciát, mely a konyha összképére is 
hatást gyakorol.

egykaros mosogatócsap NA 10
44904F875
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KLUDI TANGENTA
egykaros mosogatócsap NA 10
44941F875

Normál és edényzuhany vízsugár között a kifolyó 
tetején található gombbal válthatunk.

A kihúzható kifolyó megnöveli a munkateret,  
így például kétmedencés, vagy nagyméretű  
mosogatók esetében ideális választás.

Tömör minőség  
kecses látványa
A KLUDI TANGENTA a kiváló alapanyagok és a precíz mestermunka  
találkozásának jó példája. A csaptest egyetlen nemesacél tömbből készül,  
melyhez a többi alkotórész precízen illeszkedik, és így végül egységet  
alkot a mosogatómedencével, vagy konyhapulttal. Egy beépített forgató
mechanizmusnak köszönhetően a komplett csaptest elfordítható 360 fokban.

A kecses kifolyó és a karcsú kar homogén egységet alkot a csaptesttel,  
a dörzscsiszolt nemesacél pedig stílusos, matt megjelenés kölcsönöz  
a terméknek. A finom megmunkálásban köszönhetően a csaptelep felülete  
könnyen tisztítható és tisztán tartható.

A KLUDI TANGENTA konyhai csaptelepek elfordítható, kihúzható, valamint 
kihúzható edényzuhanyos kifolyóval kaphatóak.
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KLUDI TANGENTA

egykaros mosogatócsap NA 10
44904F875

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 236, H2 181, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44904F875 

dörzscsiszolt 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
H1 236, H2 178, A 206, Ø1 34, Ø2 52
44991F875 

egykaros mosogatócsap NA 10
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
H1 236, H2 172, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44941F875 



Kézzel fogható minőség

Már a látvány is minőséget sugall. A KLUDI MX 
masszív, nehéz csapteste a kiváló minőség és 
hosszú élettartam ígéretét nyújtja. A csapte-
lepcsalád megnövelt termékpalettáján a króm 
mellett két új, színes felület is bemutatkozik: a 
magasfényű fehér és kávé érdekes kontrasztot 
alkot a króm részekkel. Megfelelő választás 
klasszikus, vagy modern színes konyhákhoz.

KLUDI MX 

egykaros mosogatócsap NA 15
399048262
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Kényelmes és praktikus

KLUDI MX 
egykaros mosogatócsap NA 15
399419262

A KLUDI MX kihúzható kifolyós változata egy  
kapcsoló segítségével lehetővé teszi, hogy normál- 
vagy edényzuhany funkció között váltsunk.

Az edényzuhany edények leöblítésénél, vagy  
zöldség- és gyümölcs mosásánál praktikus.  
A normál vízsugárra való visszaváltáshoz nincs 
szükség a csaptelep elzárására.

Már első pillantásra is lenyűgöző a KLUDI MX konyhai csaptelep fehér  
vagy kávé színben, mely kiegészíti a termékpaletta króm felületű tagjait.  
A színes megjelenés új lehetőségeket kínál a konyha stílusának kialakítá-
sához, például világos, vagy sötét gránitpulthoz; így a konyha designja a 
csaptelep lecserélésével is megújítható. 

A KLUDI MX csaptelepcsalád széles termékpalettáján szinte bármilyen 
igényre találunk megoldást. Az elfordítható kifolyó megnöveli a munkateret. 
A kihúzható kifolyós kivitel esetében egy diszkrét kapcsolóval válthatunk 
normál- és edényzuhany funkció között.



4342

KLUDI MX 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 15
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399340562 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (110°)
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
csatlakozó mosó- vagy mosogatógép 
számára
399450562 
399458262 
399459262 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (110°)
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399410562 
399418262 
399419262 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (110°)
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399420562 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399060562 
399068262 
399069262 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399070562 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399040562 
399048262 
399049262 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399050562 

egykaros mosogatócsap NA 15
399040562

króm fehér/krómkávé/króm



KLUDI L-INE 

egykaros mosogatócsap NA 10
428210577

A minimalista L-INE csaptelepcsaládot az „L” 
forma jellemzi, amellyel kiválóan illeszkedik 
napjaink modern konyhájába. A kihúzható kifo-
lyós KLUDI L-INE egykaros konyhai csaptelep 
három kategóriában - funkció, magas minőség, 
design - is elnyerte a Plus X díjat.

Következetes vonalvezetés
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A teleszkópos kifolyócső kényelmes és ideális 
munkateret hoz létre kétmedencés mosogatók 
esetében is.

A kifolyóegység fix álláson túl 760 mm-ig flexibilisen 
kihúzható.

KLUDI L-INE 
egykaros mosogatócsap NA 10
428210577

A kihúzható, teleszkópos kifolyós KLUDI L-INE egykaros konyhai  
csaptelep kétmedencés mosogatók és konyhaszigeten elhelyezett  
mosogatók esetében mutatja meg valódi előnyeit. A kifolyó 220 fokban 
elfordítható és 70 mm-ig fix állásban, e fölött a szövött felületű, minőségi 
gégecsővel 760 mm-ig  kihúzható.

A kifolyóegység hőálló, így csak nagyon lassan melegszik át. Ennek  
köszönhetően a forrázás veszélye nélkül tölthetünk meg nagyméretű edényt 
akár úgy, hogy az a konyhapulton marad – hiszen a kifolyó akár 760 mm 
távolságra is elér.

A sokoldalú termékcsalád tagjai között 360 fokban elforgatható kifolyós, 
multi-csatlakozós és bajonettzáras kivitelt találunk.

KLUDI L-INE kihúzható, 
teleszkópos kifolyóval

A kifolyóegység az alaphelyzettől 70 mm-ig  
fokozatmentesen, fix állásban kihúzható.  
Hőálló, így csak lassan melegszik át.
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KLUDI L-INE 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható (220°), kihúzható kifolyó
H1 305, H2 270, A 245-315,  
Ø1 34, Ø2 48
428210577 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 305, H2 280, A 210, Ø1 35, Ø2 48
428170577 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428160577 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428140577 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428190577 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
kétlyukas szerelési mód
H1 321, H2 280, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428540577 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
kétlyukas szerelési mód
H1 328, H2 185, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428530577 

egykaros mosogatócsap NA 10
428540577

króm



Tiszta vonalak,  
erős kontrasztok

A KLUDI L-INE S összetéveszthetetlen  
designjával kivívja méltó helyét a modern  
konyhák világában. Az elegáns, matt felület 
feketével vagy fehérrel kombinálva emeli ki  
a metálfényű részek csillogását. Az erős kont-
rasztok a kizárólag króm felületű csaptelepek 
kreatív alternatívája – ez jellemzi a KLUDI L-INE 
karcsú, S-verzióját.

KLUDI L-INE S

egykaros mosogatócsap NA 15
408519375
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Színek. Kényelem. Változatosság.
Króm/mattfekete és króm/mattfehér – az elegáns színek harmonikusan 
illeszkednek a tükörsima, matt felületekhez, melyek selymesen tükrözik  
a fényt. A KLUDI L-INE S csaptelepek között, a két színes változat mellett 
két hagyományos, króm felületű verzió is kapható.

Mind a négy csaptelep egyedi megjelenése kecses vonalvezetésükben rejlik. 
Az L betű, mint design-elem, megjelenik a csaptelepek finoman megmunkált 
alakjában is.

A KLUDI L-INE S oldalkaros kivitele még nagyobb munkaterületet ad,  
ezzel is növelve az előnyök sorát a mosogatásnál. A víz folyását és hőmér-
sékletét precízen és kényelmesen lehet szabályozni a széles és könnyen 
kezelhető karral. A 360 fokban forgatható kifolyó még nagyobb rugalmassá-
got biztosít. 

Az oldalkar szinte észrevehetetlenül illeszkedik a stabilitást sugárzó  
csaptesthez. A rögzítőtalpnak köszönhetően számos, különböző  
tulajdonságú felületen is biztonságosan rögzíthető. A minőség jegyei,  
melyek a KLUDI L-INE S csaptelepeket a prémium kategóriába emelik. 

KLUDI L-INE S

króm/mattfehér

 króm/mattfekete

króm

egykaros mosogatócsap NA 15
408510575

A kihúzható kifolyó megnöveli a munkaterületet, 
ami komoly előny kétmedencés-, vagy nagyméretű 
mosogatók esetében. 

ÚJ
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Spültisch-Einhandmischer DN 10
428540577

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható (360°), kihúzható kifolyó
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408519375 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható (360°), kihúzható kifolyó
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408518775 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható (360°), kihúzható kifolyó
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408510575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36
408030575 

KLUDI L-INE S

egykaros mosogatócsap NA 15
408518775

króm/matt feketekróm króm/matt fehér



KLUDI  
BINGO STAR
A mozgástér szabadsága

A KLUDI BINGO STAR ismertető jele  
a magas, dinamikus ívű kifolyó, mely minden 
kivitel esetében forgatható, számos modellnél 
kihúzható. A kifolyó alatt megnövelt területen 
könnyebb és kényelmesebb a munka akár 
élelmiszerről, akár konyhai eszközökről van szó. 
Aki sokszor és szívesen főz, igazán értékelni 
fogja ezeket az előnyöket. A lendületet  
sugárzó külső és a meggyőző termékválaszték 
a KLUDI BINGO STAR sikerének titka –  
megoldás minden igényre.

egykaros mosogatócsap NA 15
428590578



Egyedi,  
duplaíves design
Vannak csaptelepek, melyek túlmutatnak funkciójukon, és a lakás  
design részévé válnak – ilyen a KLUDI BINGO STAR duplaíves kifolyójú  
változata is. Az organikus megjelenést a duplaíves kifolyó kettőse,  
a krómozott vezetőív és a fehér kifolyócső együttese alkotja – a víz  
természetes kifolyásának jelképe.

A csaptelep különleges megjelenése a modern, dinamikus életstílus  
szimbóluma, mely a konyhában is megjelenik – feltűnően más,  
feltűnően egyedi.

A flexibilis, fehér kifolyót könnyű kiemelni a 
műanyagfogantyúnak köszönhetően. A 360°-os 
elforgathatóság tökéletesen illeszkedik a modern 
konyhai designba, mint amilyen például a moduláris 
konyhasziget.

egykaros mosogatócsap NA 15
428590578 ÚJ

5958

KLUDI BINGO STAR



Bővebb tér mosogatáshoz! 
A csaptelep, mellyel többmindent elér
Kihúzható zuhanyfejével a KLUDI BINGO STAR még rugalmasabb:  
a kifolyócső akár 20 cm-re kihúzható, tetszőleges vízsugárral való használata 
után pedig kényelmesen a helyére tolható. Aki egyszer kipróbálta, többé 
nem mond le erről a kényelemről edények feltöltése vagy a mosogatótér 
tisztán tartása során. Mottó: Ha az edény nem megy a vízhez, a víz jusson  
az edényhez!

Gyors feltöltés: ebben a pozícióban könnyedén 
feltölthetők az edények vagy palackok.

Húzza ki, ha szükséges: a KLUDI BINGO STAR  
edényzuhanya megnöveli a mosogatóteret.

Könnyed és gyöngyöző: gyorsan átöblítené a moso-
gatómedencét? Egy gombnyomással aktiválható a 
zuhanysugár.

egykaros mosogatócsap NA 10
428520578

6160

KLUDI BINGO STAR



6362

KLUDI BINGO STAR
mosogatócsap NA 10
428630531

Mosogató az ablak előtt?
Ez a csaptelep elfektethető
Káprázatos kilátások: a mosogató ablak előtti elhelyezése fényt és  
életszemléletet jelent. A KLUDI fejlesztésének köszönhetően az ablak 
még így is nyitható marad. A KLUDI BINGO STAR bajonettzáras kivitele  
éppen erre a célra készült: a csaptest egy mozdulattal elfektethető, majd  
ugyanilyen könnyedén visszaállítható eredeti helyzetébe. Rossz hír viszont,  
hogy így már nem maradt kifogás a koszos ablaküvegre.

Praktikus és láthatatlan: a KLUDI bajonettzár a 
konyhai csaptest talpazatában található.

A csaptest egy kézzel is könnyedén elfektethető. A bajonettzár megnyitása után a csaptest  
elfektethető – így már nincs akadálya az  
ablak kinyitásának.
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KLUDI BINGO STAR

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható (220°), kihúzható kifolyó
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428550578 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48
428570578 
428579678 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható (230°), kihúzható kifolyó
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510578 
428519678 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428360578 
428369678 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030578 
428039678 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 373, H2 232, A 217, Ø1 32, Ø2 48
428090578 
428099678 

bajonettzáras mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428810531 

mosogatócsap NA 10
elfordítható (220°), kihúzható kifolyó
H1 370, H2 225, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428870531 

mosogatócsap multi-
csatlakozóval NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428860531 

mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428630531 

mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428690531 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34, Ø2 48
428520578 

egykaros mosogatócsap NA 15
duplaíves, 360°-ban elfordítható 
kifolyó, kiemelhető kifolyó
H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34, Ø2 48
428590578 

ÚJ

króm nemesacél felület

egykaros mosogatócsap NA 10
428550578





 KLUDI BOZZ 
 Fókuszban a forma 

 A KLUDI BOZZ formavilágát a henger ihlette: 
a csaptelep minden része hengeres formából 
áll, így alkotnak tökéletesen harmonikus 
összképet. Természetes és letisztult design! 

 egykaros mosogatócsap NA 10 
   428510576 
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KLUDI BOZZ

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható (230°), kihúzható kifolyó
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510576 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030576 

egykaros mosogatócsap NA 10
428030576

A kifolyó elfordítható. A szövött gégecső szinte hangtalanul siklik vissza  
a foglalatba.

Áramvonalas design,  
praktikus funkciók
A konyhai csaptelep kiválasztásakor a design és a funkciók egyaránt  
fontosak. A KLUDI BOZZ mindkét esetben megállja a helyét. Az áramvo-
nalas megjelenés a legkülönfélébb stílusú konyhák világában is kiválóan 
illeszkedik. A kihúzható kifolyót a hengeres forma rejti; a megnövelt  
munkatér ideális a modern konyhaszigetekhez.

 króm



 egykaros mosogatócsap NA 10 
   389730575 

 KLUDI ZENTA 
 A kör és a négyszögek 
harmóniája 

 Az építészet kerek és négyszögletes 
alapformái köszönnek vissza a KLUDI ZENTA 
formavilágában. Áramvonalas kialakítását a 
KLUDI kisméretű kartusainak használata teszi 
lehetővé. A KLUDI ZENTA egyszerre feltűnő, 
mégis visszafogott. 
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KLUDI ZENTA

Csillogó króm vagy nemesacél felület? A KLUDI ZENTA mindkét kivitelben 
kapható! A króm tradicionális hangulatú, míg a nemesacél felületű változat 
inkább a designer-konyhákba illeszkedik, ahol tökéletesen harmonizál  
szálcsiszolt nemesacél, vagy rozsdamentes inox felületű hűtőkkel,  
sütőkkel és a konyhai elszívókkal. A forgatható kifolyócső megnöveli  
a munkaterületet a mosogatók környékén. Figyelemreméltó plusz –  
az egységes konyhai megjelenés érdekében – a KLUDI pultba épített  
mosogatószer-adagolója!    

Króm, vagy nemesacél felület

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389730575 
389739675 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 229, H2 154, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389790575 

mosogatószer adagoló
lecsavarható adagolófejjel
felülről tölthető
1216005-00 

egykaros mosogatócsap NA 10
389739675

 króm nemesacél felület
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Elegáns fekete  
és makulátlan  
fehér – a kont-
rasztok izgalmas 
összjátéka  
születik meg  
a dekoratív  
KLUDI ZENTA 
BLACK & WHITE 
csaptelepeiben.

egykaros mosogatócsap NA 10
389739175
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389739175 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389738675 

egykaros mosogatócsap NA 10
389738675

 fehér/króm fekete/króm



KLUDI  
OBJEKTA
Klasszikus modernitás

A design az aktuális trendeknek felel meg:  
lágy vonalak, melyek összhatásukban építészeti- 
jellegű formákat alkotnak. Ennek köszönhető, 
hogy a KLUDI OBJEKTA számtalan konyhai 
stílusba harmonikusan illeszkedik. További 
négy csaptelep-kivitel teszi teljessé a csapte-
lepcsalád termékpalettáját, és kínál megoldást 
a különböző igényekre. KLUDI OBJEKTA –  
formában és funkcióban is modern klasszikus.
 

egykaros mosogatócsap NA 15
325740575
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Széles termékskála  
praktikus megoldásokkal
A KLUDI OBJEKTA a lágy design-vonalak trendjét követi:  
a kar és kifolyó felső részei enyhén lekerekítettek – egy leheletnyi  
modernitás, mely tökéletesen illeszkedik a csaptörzs egyenes vonalaihoz.

A megnövelt termékpaletta a legkülönlegesebb konyhai helyzetekre is  
megoldást nyújt. A multi-csatlakozó a konyhapult alá épített mosó- vagy 
mosogatógép vízellátását szabályozza. A bajonettzáras csaptelepek az  
ablak elé helyezett mosogató esetében is lehetővé teszik az ablak nyitását 
az elfektethető csaptestnek köszönhetően.

A 360 fokban elforgatható kifolyó megnöveli a munkateret – egy plusz  
komforttényező, melyet a kihúzható kifolyó is biztosít. A modern stílusú 
designba illeszkedő váltó lehetővé teszi, hogy a csaptelep elzárása nélkül 
válthassunk normál vízsugár és zuhany funkció között.

Klasszikus és modern, kényelmes és praktikus, megbízható és tartós –  
a KLUDI OBJEKTA otthoni és ipari környezetben is megállja a helyét.

KLUDI OBJEKTA

A zuhanysugár ideális nagyobb edények és tányérok 
mosogatásakor. Normálsugárról zuhanysugárra 
váltáskor nincs szükség a víz elzárására.

A KLUDI OBJEKTA kifolyóján elhelyezett váltó  
lehetővé teszi, hogy a víz elzárása nélkül váltsunk 
normál vízsugár és zuhanysugár között.

egykaros mosogatócsap NA 15
325810575 ÚJ
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KLUDI OBJEKTA
egykaros, bajonettzáras mosogatócsap NA 15
325780575

króm

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap 
multi-csatlakozóval NA 15
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325790575 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 15
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325780575 

egykaros mosogatócsap NA 15
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
elfordítható kifolyó (110°)
H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34, Ø2 52
325810575 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325760575 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 209, H2 167, A 204, Ø2 52
325770575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325740575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52
325750575 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható, vagy fokozatosan 
állítható kifolyó
A 182
328820575 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható, vagy fokozatosan 
állítható kifolyó
A 117
328810575 
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KLUDI KOMET

KLUDI KOMET
Hagyományosan praktikus

Egy hagyományos konyhai csap stílusában pompázó  
termékcsalád, amely mind a mai napig töretlenül népszerű.  
KLUDI KOMET a hagyományos megjelenést ötvözi olyan  
funkciókkal, amelyek hasznosságukat naponta bizonyítják  
a konyhában. Ezek körébe tartozik a kihúzható kifolyó,  
a bajonettzár, vagy a mosó- és mosogatógépekre  
csatlakoztatható multicsatlakozó.

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap 
multi-csatlakozóval NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337990562 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337980562 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337930562 

egykaros mosogatócsap NA 8
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337910562 

egykaros mosogatócsap NA 8
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337920562 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337960562 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337970562 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337940562 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337950562 

egykaros mosogatócsap NA 10
337940562

króm



KLUDI TRENDO 

egykaros mosogatócsap NA 15
335740575

A bevált klasszikus  
újragondolva

Klasszikus design modern részletekkel - ez a  
KLUDI TRENDO. Lágy vonalak és egy kecses  
hajlat a csaptest és a kifolyó találkozásánál  
gondoskodnak a harmonikus összképről.  
A karcsú kar könnyű és precíz beállítást tesz  
lehetővé.
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KLUDI TRENDO 

Kihúzható edényzuhany  
két különböző vízsugárral 
Az edényzuhannyal a lábosok, serpenyők és tálak tisztítása még  
egyszerűbb. A kifolyón található váltóval választhatunk zuhany és  
erős sugár fokozatok között. A kihúzható edényzuhany nagyban  
megnöveli a mozgásteret! 

A KLUDI TRENDO esetében az új, dinamikus megjelenés mellett  
megmaradt a széria méltán kedvelt sokszínűsége: számos, egyedi  
funkciót rejtő változatban kapható, króm vagy nemesacél felülettel!

A zuhanysugár funkcióval a serpenyők, tálak és 
tányérok könnyen és gyorsan elmosogathatók.  

A kifolyócsőre szerelt váltóval szabályozhatjuk,  
hogy zuhanysugár vagy erős vízsugár funkcióval 
szeretnénk-e mosogatni.

A zuhanyfej visszahúzható, így ideális választás 
kétmedencés-, vagy nagyméretű mosogatókhoz. 

egykaros mosogatócsap NA 15
335810575
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KLUDI TRENDO 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap 
multi-csatlakozóval NA 15
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335790575 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 15
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335780575 
335789675 

egykaros mosogatócsap NA 15
kihúzható edénymosó zuhany/
vízsugár váltóval
elfordítható kifolyó (110°)
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52
335810575 
335819675 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335760575 
335769675 

egykaros mosogatócsap  
multi-csatlakozóval NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
csatlakozó mosó- vagy  
mosogatógép számára
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335770575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 203, H2 151, A 217, Ø2 52
335740575 
335749675 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335750575 
335759675 

egykaros mosogatócsap NA 15
335749675

króm nemesacél felület
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KLUDI SCOPE

Nagyratörő csöppség

Túlnőtt saját magán: a KLUDI SCOPE XL 
változata magasított csaptestet kapott,  
így nagyméretű mosogatókhoz is kiválóan  
illeszkedik. A KLUDI SCOPE a lineáris  
design-t és a nagyfokú funkcionalitást ötvözi:  
példa erre a 360°-ban elfordítható, kihúzható 
kifolyó. Krómozott, vagy nemesacél felülettel  
is kapható! 

KLUDI SCOPE

Egykaros mosogató  
csaptelep XL NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339300575 
339309675 

egykaros, bajonettzáras 
mosogatócsap NA 10
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
elfordítható kifolyó (360°)
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48
339380575 
339389675 

egykaros mosogatócsap NA 8
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35
339310575 
339319675 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339330575 
339339675 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339390575 
339399675 

egykaros mosogatócsap NA 8
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 177, H2 122, A 197, Ø1 35, Ø2 52
339320575 

Egykaros mosogató csaptelep XL NA 10
339300575

króm nemesacél felület
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KLUDI LOGO NEO

KLUDI  
LOGO NEO
A logikus választás

Simára kidolgozott vonalak és megbízható  
technológia jellemzi a KLUDI csaptelepek családjához  
tartozó KLUDI LOGO NEO-t. Forgatható kifolyója rendkívül  
praktikussá teszi például kétmedencés mosogatók esetében. 
Pultra szerelhető illetve fali kivitelben is kapható.

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379130575 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379190575 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
A 226
379240575 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
A 276
379140575 

egykaros mosogatócsap NA 10
379130575

króm
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KLUDI TERCIO

A kortalan KLUDI TERCIO

KLUDI TERCIO

A legjobb értelemben vett kortalanság,  
ez a KLUDI TERCIO! Az időtálló designnak  
köszönhetően bármikor jó ránézni. Vonzó  
külsejük mellett megbízható technológiájuk  
és a csúcsminőségű alkotórészek jellemzik.

egykaros mosogató  
csaptelep XL NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 189, H2 147, A 200, Ø1 32, Ø2 45
389400575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, Ø2 45
389430575 

egykaros mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 149, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
389490575 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó
A 236
389640575 

egykaros mosogató csaptelep XL NA 15
389400575

króm
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Úgy tartják, hogy a szép dolgoknak tartós értéke van. Ez vonatkozik  
a KLUDI MARIS-ra is. A népszerű sorozat hagyományos formavilágával  
régi kedvencnek számít a KLUDI termékek között. A forgatható kifolyós 
csaptelep pultra- vagy falra szerelhető kivitelben is kapható!

KLUDI MARIS
Sikeres kedvenc hosszú távra 

KLUDI MARIS

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
H1 130, H2 110, A 200, Ø2 45
389630581 

egykaros mosogatócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
H1 130, H2 110, A 200, Ø2 45
389590581 

egykaros fali mosogatócsap NA 15
elfordítható kifolyó
A 235
389540581 

egykaros mosogatócsap NA 10
389630581

króm
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Nyomtatás helye: Németország

Felületek
 króm

 nemesacél felület

 fehér/króm

 króm/matt fehér

 fekete/króm

  króm/matt fekete

 kávé/króm

  dörzscsiszolt 
nemesacél

Piktogramok

Kihúzható kifolyó
A kihúzható kifolyó több munkateret biztosít.

Bajonettzár
Az ablak alá szerelt csap kivehető és oldalra dönthető.

Több tér a KLUDI-tól
A magas kifolyójú csaptelepeknél a kifolyó és  
a mosogatómedence közötti megnövelt tér kényelmesebb 
munkateret biztosít.

Elemmel működtethető
A szerelvény elemmel működtethető.

Eco
40 %-kal alacsonyabb vízhasználat.

Edényzuhany
Kihúzható, edényzuhanyos kifolyó; válaszható:  
normál vízsugár vagy zuhany.

Gyors beépítés
A kihúzható kifolyó gégecsövének csatlakozója könnyedén 
bepattintható a csaptesten kialakított fogadóprofilba.

Multicsatlakozó
Mosó- és mosogatógép csatlakoztatásához.

Hálózatról működtethető
A szerelvény hálózati áramról működtethető.

Nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
A szerelvény nyílt rendszerű elektromos  
vízmelegítőről üzemeltethető.

Szenzor
Mozgásérzékelővel ellátott szerelvény,  
érintés nélkül működtethető.



 Kludi Szerelvények Kft. 

 Homokbánya út 75. 

 2049 Diósd 

 Magyarország 

 

  Tel.: +36 23 886 400 

 Fax: +36 23 886 430 

 info@kludi.hu · www.kludi.hu 
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 A kifolyó benyúlása itt: 
a faltól 
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 Csaplyuk 
 A kifolyó benyúlása 
 A kifolyó alsó szélének magassága 
 A csaptelep magassága 
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