
Fürdőszobai  
szerelvények



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  
elvárások egyre nőnek. A KLUDI lépést tart ezekkel az elvárásokkal:  
a termékeket időtálló formavilág, innovatív technológiai megoldások és 
magas minőség jellemzi. Ebben a szellemben készítjük a KLUDI termé-
keit, 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 kör-
nyezettudatos 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. 
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Vízhasználat, csak  
amikor kell
Kézmosás, zuhanyzás, fürdés: a vízzel számtalan formában kerülünk  
kapcsolatba a fürdőszobában. Csaptelepek és zuhanyok millióféle formában 
és változó designnal arra szolgálnak, hogy az emberek átadhassák magukat  
a testápolásnak és tisztálkodásnak – az egyik legértékesebb természeti 
kincsünkkel, a vízzel.

Életvitelünkkel együtt a fürdőszoba szerepe is sokat változott. Ezt nem  
is annyira az életszínvonal javulása, sokkal inkább az igények változása  
alakította. Míg a hatvanas években a fürdőszobák és konyhák pusztán 
funkcióikat látták el, később fokozatosan egyre inkább az életterünk részé-
vé váltak, mely újradefiniálta az életminőséget is. Általánossá vált, hogy a 
korábban funkcióközpontú tisztálkodó helyiség személyes jelleget kapott:  
a fürdőszoba ma az a helyiség, ahol önmagunkkal törődünk.

Mikor az embereket arról kérdezzük, hogy egy hosszabb távollét – például 
szállodai tartózkodás – esetén mit tartanak a legfontosabbnak, általában a 
kényelmes ágyat sorolják az első helyre. Ám a fürdőszoba az, ahol kialakul a 
végső pontszám. 

Akár hosszú időt, akár csak pár pillanatot 
töltünk el benne – ezek azok a percek a  
mindennapokban, melyeket önmagunkra 
fordítunk.

A csaptelepek napjainkban a mi kényelmünket szolgálják, miközben  
fontos funkciót ellátó eszközök az otthonunkban. Az elmúlt években  
számtalan design és még több funkció látott napvilágot. Hogy milyen  
típusú csaptelepet hol alkalmazunk, az egyéni ízlés kérdése. Ugyanakkor 
okkal alakult ki néhány szabvány a felhasználás bizonyos területein.
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Termosztátos csaptelepek 

A termosztátos csaptelepek új szintre emelik a kényelem fogalmát az előre 
beállítható vízhőfoknak köszönhetően. A csapból mindig a kívánt hőfokú víz 
folyik. Mindez ráadásul elektromos berendezés nélkül, egy termo egység 
segítségével lehetséges, mely mindig megbízhatóan működik. A csaptelep 
gyorsan reagál a vízhőfok változásokra, így használat közben észre sem 
vesszük azokat. A termosztátos csaptelepeken található hőfokszabályzó  
véd a véletlen forrázástól, hiszen csak tudatosan, a retesz lenyomásával  
fordíthatjuk a hőfokszabályzót a beállított hőfok fölé. Talán szükségtelen 
hangsúlyozni, milyen hasznos ez, főként kisgyermekes háztartásokban.  
Jellemző felhasználási területek: zuhany.

Kétgombos csaptelepek 

A kétgombos csaptelepek esetében külön szelepek gondoskodnak a  
hideg- és meleg víz ellátásról. Ezek a csaptelepek méltán népszerűek  
megjelenésük, valamint adott helyzetekben nyújtott előnyeik okán. Ilyen 
például, egy kád megtöltése forró vízzel, minimális hőveszteséggel, melyhez 
utólag keverhetünk éppen annyi hideg vizet, amennyi szükséges. Jellemző 
felhasználási területek: retro stílusú fürdőszobák, kád, mosdó.

Egykaros csaptelepek 

Az egykaros csaptelepek előnye az egy kézzel, gyorsan és egyszerűen 
beállítható vízhőfok- és mennyiség. A másik kéz így szabadon marad, hogy 
ellenőrizhessük a kívánt hőmérsékletet. Jellemző felhasználási területek: 
mosdó, zuhany és kád. 

Szenzoros csaptelepek

A szenzoros technológiával általában mosdócsaptelepeknél találkozhatunk.  
Egy infravörös szenzor teszi lehetővé, hogy érintés nélkül nyissuk meg a  
vizet. Ezek a csaptelepek így kivételesen higiénikusan működtethetők;  
eredetileg csak közintézményekben alkalmazták, mára azonban népszerűek  
a háztartások vendégmosdói, vagy nagy igénybevételű fürdőszobáiban 
is. Az érintésmentes működtetésnek köszönhetően a csaptelep könnyen 
tisztítható, hiszen az elzáráshoz nem kell vizes kézzel a fogantyúhoz nyúlni. 
Jellemző felhasználási terület: mosdó.

A KLUDI fürdőszobai csaptelepei többet tudnak, és többet kínálnak,  
hiszen a KLUDI a csaptelepek szakértője. A részletek különböztetik meg 
ezeket a termékeket; közöttük az alapanyagok, a felület, a funkció, design  
és az innovációk.

A fürdőszobai  
csaptelepek magasiskolája
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Alapanyagok, felületek és színek

A KLUDI csapteleptestek kizárólag 
rézből készülnek, így megfelelnek az 
ivóvízzel kapcsolatos legszigorúbb 
szabványoknak is. Ennek köszönhe-
tően a KLUDI csaptelepekből nyert 
ivóvíz biztonsággal fogyasztható.  
A KLUDI csaptelepek felületkezelé-
sekor hosszútávra tervezünk, hogy 
minél tovább az Ön fürdőszobájának 
díszei maradjanak.

VersatilityPlus – még több tér a KLUDI-tól

Sokan nem csak kézmosásra használják a mosdót. Számukra a  
KLUDI csaptelepek még többet nyújtanak: a széles ívben elfordítható, 
különböző magasságú és formavilágú kifolyókkal, a KLUDI VersatilityPlus – 
még több tér koncepciója könnyebbé teszi az öntözőkannák, kisebb vödrök, 
vagy vázák kényelmes megtöltését, de akár a hajmosást is lehetővé teszi a 
mosdónál.

s-pointer

Számtalan, különféle kialakítású mosdó létezik, és nem minden csaptelep  
illeszkedik hozzájuk feltétlenül. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy 
a vízsugár a megfelelő szögben, a kifröccsenés veszélye nélkül folyik a 
mosdónkba? A KLUDI válasza egyszerű: az s-pointer állítható dőlésszögű 
vízsugár-szabályzója egyetlen apró mozdulattal az optimális irányba  
állítható – pontosan oda, ahová Ön szeretné.

Falsík alatti szerelésű csaptelepek és a KLUDI FLEXX.BOXX

A falsík alatti szerelésű csaptelepek esetében, a fogadó alaptest a falba, vagy 
burkolat alá kerül, elrejtve, és csak a funkciós egységgel ellátott előlap látható. 
Ennek a kialakításnak több előnye is van: többek között helytakarékos és esz-
tétikus megoldás, mely ránézésre is magas minőséget sugall. A KLUDI FLEXX.
BOXX, kialakításának köszönhetően, biztonságos és könnyen használható, 
lévén csak a kezelőelem található falon kívül. Ha a FLEXX.BOXX falsík alatti 
egysége beépítésre került, szabadon választhat stílusok és funkciók között. 
Például, ha meggondolja magát, és az egykaros változatot termosztátos 
kivitelre cserélné, csak a funkciós előlapot kell kicserélnie – akár a korábbitól 
teljesen eltérő stílusúra. Jellemző felhasználási területek: zuhany és kád. 
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ECO funkciók

A víz az élethez szükséges természeti kincsünk, melynek felmelegítésére is 
sok energiát felhasználunk – két jó ok arra, miért bánjunk vele takarékosan. 
A KLUDI csaptelepekben található ECO perlátorok észrevétlenül csökkentik 
az általunk felhasznált víz mennyiségét. A levegő hozzáadásával használat 
során nem érezzük kevesebbnek a víz mennyiségét, miközben akár 40%-ot 
megtakarítunk! 

Néhány egykaros KLUDI csaptelep esetében a kar középállásáig csak  
hideg vizet használunk, így csökkentve a meleg víz előállításához szükséges 
energiafelhasználást.

króm fehér/króm fekete/króm

króm/üveg zöld aranyozott, 23kt
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KLUDI ADLON
Lenyűgöző luxus

Arany hatású felület és gondosan kimunkált 
részletek – ezek teszik a KLUDI ADLON csapte-
lepeket méltán elismertté. A pompásan díszített 
és részletgazdagon megmunkált csaptelepcsa-
lád a századforduló varázsát őrzi – nosztalgikus 
hangulat és modern technológia találkozása.

mosdócsap NA 15
510464520



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; éppen úgy érvényesül a stílusos  
art deco villákban, mint a modern, vegyes stílusú új épületekben.

mosdócsap NA 8
510104520 kádtöltő- és zuhanycsap NA 15

514414520

1514



*Kép nélkül

KLUDI ADLON

MOSDÓ

mosdócsap NA 15
magas kifolyó
510430520 
510434520 

mosdócsap NA 15
510460520 
510464520 

mosdócsap NA 8
magas kifolyó
510100520 
510104520 

mosdócsap NA 8
510120520 
510124520 

állószelep NA 15
jelölés: hideg/COLD
510140520 

BIDÉ

bidécsap NA 8
512110520 
512114520 

sarokszelep NA 15
518430520 
518434520 

KÁD

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
514410520 
514414520 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
515240520 
515244520 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
515250520 
515254520 

zuhanyszett  
kádhoz gégecsőcsatlakozóval
2710505 
2710545 

kádbefolyó, falra szerelhető kivitel
kar benyúlása: 170 mm
5140705 

ZUHANY

zuhanycsap NA 15
516100520 
516104520 

falsík alatti termosztát
517190520 
517194520 

falsík alatti egység NA 15*
35158 

falsík alatti termosztát
zárószeleppel
517200520 
517204520 

falsík alatti egység NA 15*
35156 

ZUHANY

falsík alatti szelep COLD jelöléssel
518150520 
518154520 

falsík alatti szelep NA 12*
forrasztott csatlakozás 15 mm
29909

falsík alatti egység NA 15*
forrasztott csatlakozás 18 mm
29927

falsík alatti szelep NA 20*
forrasztott csatlakozás 22 mm
29911

falsík alatti szelep HOT jelöléssel
518160520 
518164520 

falsík alatti szelep NA 12*
forrasztott csatlakozás 15 mm
29909

falsík alatti egység NA 15*
forrasztott csatlakozás 18 mm
29927

falsík alatti szelep NA 20*
forrasztott csatlakozás 22 mm
29911

falsík alatti szelep, jelzés nélkül
518030520 
518034520 

falsík alatti szelep NA 12*
forrasztott csatlakozás 15 mm
29909

falsík alatti egység NA 15*
forrasztott csatlakozás 18 mm
29927

falsík alatti szelep NA 20*
forrasztott csatlakozás 22 mm
29911

zuhanyszett
L = 600 mm
2710305 
2710345 

króm Szükséges tartozékaranyozott, 23kt

zuhanygarnitúra, NA 15
álló szerelési mód
2705105 

kétutas váltó
518450520 
518454520 

falsík alatti egység NA 15*
2975100

1716



 Fényűzés a fürdőszobában 

 Érzelmes. Fényűző. JOOP! 
 A KLUDI és a designerbrand JOOP! együttmű-
ködéséből született csaptelepek és fürdőszobai 
kiegészítők fényűző designt visznek a fürdőszo-
ba stílusába.  

 mosdócsap NA 15 
 551430505 



Egy csepp luxus –  
csak nekem
A JOOP! A személyes luxus szinonimája – elegendő egyetlen pillantást  
vetni erre a csaptelepre. Ebben a már KLUDI klasszikusnak számító termék-
családban krómfelületű, vagy kristályüveggel díszített fogantyús kivitel közül 
választhat. A JOOP! csaptelepek jellegzetessége a széles kifolyó, amely lágy 
és széles vízsugarat képez. A termékcsalád legújabb tagja a keskenyített  
kifolyós, rejtett sugárrendezős mosdócsaptelep

egykaros mosdócsap NA 10
550300575

egykaros mosdócsap NA 15
130230560

2120



MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 10
550240575 
55024H775 

egykaros mosdócsap NA 10
lefolyógarnitúra nélkül
550300575 
55030H775 

mosdócsap NA 15
551430505 
55143H705 

egykaros mosdócsap NA 10
550230505 
55023H705 

egykaros mosdócsap NA 10
lefolyógarnitúra nélkül
550290505 
55029H705 

mosdócsap NA 15
551430575 

fali mosdócsap
kar benyúlása: 160 mm
551460505 
55146H705 

mosdó oszlop vendég WC-hez
mosdótállal
55115D1 
55115D2 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
554430575 
55443H775 

kádbefolyó NA 20
falra szerelhető kivitel
kar benyúlása: 160 mm
5550205 

220 mm kinyúlással*
5550305 

KÁD

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
556500575 
55650H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
558300505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
554230575 
55423H775 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
556550575 
55655H775 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztát
557190505 

falsík alatti szelep NA 20*
35093 

falsík alatti egység NA 15*
35158 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
558350505 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

zuhanyoszlop NA 15
L = 1410 mm
557690505 
55769H705 

zuhanygarnitúra
L = 900 mm
5513005-00 

fejzuhany NA 15
5577905-00 

króm/üveg zöld króm *Kép nélkül

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
552170575 
55217H775 

egykaros bidécsap NA 10
552160505 
55216H705 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádbefolyó nélkül
külön befolyóhoz
554260505 
55426H705 

egykaros mosdócsap NA 15
130230560 

ÚJ

Szükséges tartozék

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
554250575 

kádtöltő- és zuhanycsaptelep NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 110 mm
554240505 
55424H705 

kádperemre szerelhető kivitel*
kar benyúlása: 220 mm
554250505 
55425H705 

2322



KLUDI  
NEW WAVES
Tiszta minimalizmus
A KLUDI NEW WAVES formavilága a  
geometriára épül. Két, dinamikus szögben  
illeszkedő henger jellemzi a csaptelepcsalád  
egyedi vonalvezetését.

mosdócsap NA 10
571140530



KLUDI NEW WAVES

Középpontban  
a purizmus
A KLUDI NEW WAVES a purizmus dinamikus megtestesülése. Az alapfor-
mába beépített karok alakban megegyeznek minden csapteleppel. A karok 
a csaptelepcsalád összes tagjánál meghatározott szögben illeszkednek 
a csaptesthez. Ezek a szokatlan ívek a termékcsalád zuhanytermékein is 
megtalálhatóak. Ez teszi a KLUDI NEW WAVES családot a kifinomult design 
legszembeötlőbb példájává. 

zuhanyoszlop NA 15
577600530

kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15
575400530

2726



*Kép nélkül

MOSDÓ

mosdócsap NA 15
571430530 

mosdócsap NA 10
571140530 

vendégmosdóhoz*
571180530 

mosdócsap mosdótálhoz NA 10
571240530 

egykaros mosdócsap NA 10
570230575 

lefolyógarnitúra nélkül*
570290575 

állószelep NA 15
571160530 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
570240575 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
572160575 

KÁD

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
575400530 

zuhanygarnitúra
álló szerelési mód
5705105 

KÁD

állítható hosszúságú  
kádbefolyó NA 20
kar benyúlása: 143-183 mm
5750405 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
576500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
578300530 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

zuhanycsap NA 15
577100530 

ZUHANY

termosztátos  
zuhanycsaptelep NA 15
574200530 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
576550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztát
577190530 

falsík alatti szelep NA 20*
35093 

falsík alatti egység NA 15*
35158 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
578350530 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

zuhanyoszlop NA 15
1515 mm
577600530 

zuhanygarnitúra
L = 900 mm
5714005-00 

KLUDI NEW WAVES

króm Szükséges tartozék

fali mosdócsap NA 10
hátfalas mosdóhoz
571440530 

fali mosdócsap NA 15
falsík alatti szereléshez
kar benyúlása: 130 mm
571450530 

kar benyúlása: 210 mm*
571460530 

egykaros mosdócsap NA 10
kézmosóhoz
571290575 

bidécsap NA 10
573130530 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 140 mm
574240530 

kádperemre szerelhető kivitel*
kar benyúlása: 220 mm
574250530 

kádtöltő- és zuhanycsap
szabadon álló kádhoz
üvegpolccal
575900530 

pezsgőhűtővel*
575910530 

2928



 KLUDI AMBA 
 Bársonyos szépség 

 Igazi szépség: ez a KLUDI AMBA. 
Elegáns, harmonikus kontúrok egyesülnek 
sima, lekerekített felületekkel. A víz rendkívül 
lágyan folyik alá; minden érintése valódi 
élménnyel gazdagítja Önt. A KLUDI AMBA 
új kategóriát teremt.    

 egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15  
 535900575 

 egykaros mosdócsap mosdótálhoz NA 15 
 532980575 



Egyedi IntegralDesign 
KLUDI-tól 
A KLUDI AMBA-t mintha egészben formálták volna meg, mintha a  
működtető mechanizmusa szerves részét képezné a homogén egésznek. 
Csupán a diszkrét piros és kék jelzés mutatja: a csaptestnek ez a része 
karként működik, hogy szabályozza mind a hőmérsékletet, mind a vízmeny-
nyiséget. Mindez csak használat közben látható, hiszen a kar lágy vonalai 
használaton kívül harmonikus egységet alkotnak a csaptesttel.    

Ez az új KLUDI IntegralDesign teszi igazán egyedivé a KLUDI AMBA-t.  
Formája szobrászok munkáit idézi, így több érzékszervünkre hat egyszerre.  
A KLUDI AMBA a design új fogalmát teremti meg.

KLUDI AMBA

3332



Intuitív,  
természetes működés
A KLUDI AMBA intuitívan működtethető. A kar formája szinte sugallja, merre 
kell elmozdítani. Egy könnyed érintés, és a víz máris folyik. A hőmérséklet 
szabályozásához elegendő a kar elfordítása. Finom mozdulattokal óramű 
pontossággal állítható be a vízhőmérséklet és -mennyiség.  

Óramű pontossággal beállítható

A víz hőmérséklete és mennyisége óramű pontos-
sággal beállítható. A megbízható kartus biztosítja a 
finom mozdulatokkal elvégezhető precíz beállítást  
a KLUDI AMBA csaptelepeknél.

Diszkrét jelzések

A piros és kék jelzések diszkréten idomulnak a 
KLUDI AMBA felületi designjába.

KLUDI AMBA
egykaros mosdócsap NA 15
530260575

Formaazonos leeresztő

A megszokott, nagyméretű kar helyett csak az  
apró, elegáns, szinte észrevétlen húzógomb látható 
a KLUDI AMBA mosdócsaptelep hátoldalán. A hagyo-
mányos leeresztőszelep helyett a KLUDI AMBA mellé 
egy Push-open rendszerű leeresztő illik.

3534



KLUDI AMBA

egykaros mosdócsap mosdótálhoz NA 15
532980575

3736



Szobrászi formatervezés a  
modern fürdőszobákban
A KLUDI felismerte azt az új trendet, mely szerint a fürdő fokozatosan  
egyre inkább az élettér részévé válik. A KLUDI AMBA kádtöltő- és  
zuhanycsaptelep-állványa, melyet szabadonálló kádak mellé terveztünk, 
designjának köszönhetően szinte dísztárgyként is funkcionál a fürdőszobai 
térben.

Hat különböző kádtöltő- és zuhanycsap-variációból választhat:  
akár falraszerelhető, akár falsík alatti szerelésű; egykaros, vagy termosztátos –  
a modern fürdőszobák a KLUDI AMBA csaptelepekkel nyerik el igazi stíluskat.

KLUDI AMBA

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
534470575

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
535900575

3938



KLUDI AMBA

Egyenletes felületek  
kézműves minőségben
Szinte törvényszerű, hogy a több évtizedes tapasztalaton alapuló  
szakértelem olyan kivételesen kidolgozott és egyenletes felületű terméket 
alkosson, mint a KLUDI AMBA egykaros zuhany-, illetve kádtöltő- és  
zuhany csaptelepei, melyek esetében a csaptest közvetlenül a falfelülethez  
kapcsolódik. Az eredmény: az egyedi formavilágot nem töri meg a más  
termékek esetében a csaptest mögött található rozetták látványa, így  
lesz a csaptelepből a fürdőszoba ékessége.

A zuhanyváltó a csaptest szerves részét képezi, első pillantásra észrevétlen 
marad. A stílusos, magasfényű krómfelület egy összetett eljárás eredménye – 
letisztult High-End design kézműves minőségben.

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
534450575

egykaros zuhanycsap NA 15
537100575

4140



KLUDI AMBA

falsík alatti termosztát 537290575

falsík alatti szelep, látható rész 538150575

háromutas váltó 538460575

Egy különlegesen kialakított termosztát is kapható a három
funkciót magába foglaló zuhanyváltós rendszerhez.

4342



*Kép nélkül

MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 15
530230575 

lefolyógarnitúra nélkül*
530260575 

egykaros mosdócsap NA 15
530290575 

lefolyógarnitúra nélkül*
530280575 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros mosdócsap
fali kifolyó benyúlása: 186 mm
532440575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros mosdócsap
fali kifolyó benyúlása: 226 mm
532450575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 15
532160575 

KÁD

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
535900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88088 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
536500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
536570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
538300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
537100575 

Termosztátos zuhanycsap NÁ 15
534000538 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
536550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
538350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

KLUDI AMBA

Szükséges tartozékkróm

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 15
kifolyó magassága: 213 mm
532960575 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 15
kifolyó magassága: 273 mm
532980575 

termosztátos kádtöltő- és 
zuhanycsap NA 15
534010538 

kádbefolyó NA 20
kar benyúlása: 170 mm
5350505 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
534450575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
534470575 

falsík alatti termosztát
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
537290575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
534480575 

ÚJ

falsík alatti szelep, látható rész
538150575 

falsík alatti szelep NA 20*
53811 

háromutas váltó
538460575 

falsík alatti egység*
29757 

kétutas váltó
538470575 

falsík alatti egység*
29747 

ÚJ

4544



 KLUDI E2 
 Tiszta vonalak művészete 

 A gondosan kidolgozott kar minden alkalommal 
megragadja a tekintetet – egy működtető egy-
ség egyedülállóan légies megjelenéssel. Finom 
vonalai a tisztaságot jelenítik meg. 

 

  A modern design ékköve a Soft Edge: 
lágy formákat kölcsönöz a csaptelepeknek, 
a felületeknek; lekerekíti az éleket és egyensúlyt 
teremt az összképben.   A KLUDI E2 küldetése, 
hogy az Ön fürdőszobájában otthonos, vissza-
fogott atmoszférát teremtsen. 

 egykaros mosdócsap NA 15 
 492970575 



ÚJ

4948



KLUDI E2

Mindig kézhez álló
A mindössze néhány milliméter vastag kar légies megjelenése elegáns, 
ugyanakkor precíz működtetést ígér.

Érték és funkció találkozása: a KLUDI több teret ad Önnek. A négyféle, 
különböző benyúlású és magasságú kifolyó között bármilyen mosdóhoz 
megtalálja a megfelelő csaptelepet.

egykaros mosdócsap NA 15
492970575

falsík alatti, kétlyukas, fali, egykaros 
492450575

5150



KLUDI E2

Csaptelepek az otthoni  
feltöltődés szolgálatában

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
495900575 egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 

494450575

Egy kellemes fürdő igazi feltöltődést jelent a mindennapokban – csak egy 
kényelmes kád és egy megfelelő csaptelep kell. A KLUDI E2 így varázsolja 
relaxációs oázissá a fürdőszobát. A csaptelep két funkciója között a vál-
tógombbal válthatunk. Alaphelyzetben a csaptelep a fürdőkádat tölti meg, 
zuhanyfunkcióra váltva pedig gyors zuhanyzást, vagy a kád átöblítését  
teszi lehetővé.

Akár szabadon álló kádhoz tervezett, akár fali kivitelt választ, a KLUDI E2 
kádtöltő- és zuhanycsaptelepei a tiszta minimalizmus és organikus formák 
világát hozza el az Ön fürdőszobájába.

5352



KLUDI E2

Életerő - frissen az zuhany alól
A zuhany az életerő egyik forrása – az KLUDI E2 termékcsalád zuhanytermé-
kei között megtalálható a diszkrét falsík alatti kivitel, illetve a hagyományos, 
falon kívül szerelt változat is. Bármilyen design-igénynek, bármilyen funkció- 
követelménynek, vagy egyéni kívánalomnak megfelel.

Egy nagyméretű, eső-hatást nyújtó fejzuhany, vagy inkább egy flexibilis 
kézizuhany? Ebben a karakteres, Soft Egde megjelenésű termékcsaládban 
minden szükséges egységet megtalál, olyan apró részletekig, mint a  
gégecsőcsatlakozó, melyen visszaköszönnek a design-vonalak. Ehhez  
jönnek még a fali rudak és gégecsövek - egy szóval minden, ami a  
személyre szabott fürdőszobához kellhet.

falsík alatti egykaros zuhanycsap
496550575

falsík alatti termosztát
497290575

5554



MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 15
490230575 

egykaros mosdócsap NA 15
kifolyó magassága: 120 mm
492970575 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 15
kifolyó magassága: 155 mm
492960575 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 15
kifolyó magassága: 272 mm
492980575 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros 
mosdócsap
fali kifolyó benyúlása: 230 mm
492450575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros 
mosdócsap
fali kifolyó benyúlása: 180 mm
492440575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 15
492160575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
494450575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádbefolyó nélkül
külön befolyóhoz
494260575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
494470575 

kádbefolyó NA 20
kar benyúlása: 175 mm
4950305 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
496500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
498300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

falsík alatti termosztát
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
497290575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
496550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
498350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

háromutas váltó
498460575 

falsík alatti egység*
29757 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
495900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti egység NA 20
88088 

egykaros zuhanycsap NA 15
497140575 

falsík alatti szelep, látható rész
498150575 

falsík alatti szelep*
53811 

KLUDI E2

króm Szükséges tartozék *Kép nélkül 5756



KIEGÉSZÍTŐK

szappantartó
opálüveg, mattfehér
4998505 

akasztó
4998405 

Mindennek megvan a helye, és nincs szükség kompromisszumokra az egységes  
megjelenéshez: a KLUDI E2 fürdőszobai kiegészítői – a csaptelepekkel harmonizálva –  
a Soft Edge stílust képviselik. Krómozott fém és szájjal fújt üveg kiegészítők – törölkö-
zőtartók, pohártartó, folyékonyszappan-adagoló, toalettpapír-tartó – teszik teljessé a 
személyre szabott fürdőszoba világát.

KLUDI E2

folyékonyszappan adagoló
szájjal fújt opálüveg, fehér, matt
4997605 

univerzális pohártartó
szájjal fújt opálüveg, fehér, matt
4998205 

pohártartó
szájjal fújt opálüveg, fehér, matt
4997505 

polc
opálüveg, mattfehér
216 x 140 mm
4998705 

teamécses-tartó
opálüveg, mattfehér
4998305 

duplakaros törölközőtartó XS
4999005 

törölközőtartó
L = 455 mm*
4997705 

törölközőtartó
L = 650 mm
4998005 

kádkapaszkodó
L = 350 mm*
4998105

toalettpapír-tartó
4997105 

tartaléktoalettpapír-tartó
4997205 

toalettkefe-garnitúra
4997405 

teamécses-tartó
4998305

folyékonyszappan adagoló
4997605

univerzális pohártartó
4998205

KLUDI E2 kiegészítők

króm Szükséges tartozék *Kép nélkül 5958



 KLUDI 
BALANCE 
 Tökéletes harmónia 

 egykaros mosdócsap mosdótálhoz NA 10 
 522980575 

 A KLUDI BALANCE a természetesség és funk-
cionalitás tökéletes összhangja. Lágy, simításra 
csábító vonalai a kényelemért és biztonságért 
alkalmazott technikai megoldások sorát takarják. 
A megkapó design legszembetűnőbb része a 
kar, mely mintha lebegne a csaptest felett – 
ugyanakkor kényelmes használatot és könnyű 
kezelhetőséget garantál.  



Valódi minőség a  
formatervezéstől egészen  
a legapróbb részletekig

KLUDI BALANCE

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
524450575

Sokrétű megmunkálás során készítettük el a csaptest sima, polírozott  
felületeit, amely ügyesen magában rejti a beépített zuhanykapcsolót és  
a rozettát. Keresztidomain még nedves kézzel is könnyű fogást találni –  
minőségi tervezés és egy kifinomult részletekkel rendelkező megjelenés. 

Kialakításának köszönhetően a zuhanyváltó még vizes kézzel is könnyen  
működtethető.

6362



Finom design  
és a modern 
technológia a  
fürdőszobát a  
pihenés oázisává 
változtatja. Oldja  
fel a stresszt a 
KLUDI csaptele-
pek segítségével.

Díjnyertes design  
és funkciók 

KLUDI BALANCE

Természetesség és kényelmes használat harmóniája – mindezért 2012-ben  
a KLUDI BALANCE sorozat egykaros mosdócsapját a híres iF Termék  
Design díjjal tüntették ki. Időtálló formája meggyőző! 

Az elektronikus mosdócsap szenzor technológiával elnyerte a kiemelkedő 
minőségért, formatervezésért és egyszerű használatért a Plus X Award díját. 
Csak tartsa kezét az érzékelő elé s máris folyik a víz! Ha elveszi a kezét,  
a vízfolyás azonnal leáll, ennek köszönhetően a csaptelep víz- és  
energiatakarékos!   

egykaros mosdócsap NA 10
520230575

6564



KLUDI BALANCE a  
kézzelfogható kényelem
Az egykaros kádtöltő- és zuhanycsaptelep állványt szabadonálló fürdőká-
dakhoz tervezték. Gyönyörű formája és a modern technológia révén igen 
szembetűnő jelensége a magas színvonalú fürdőszoba-berendezéseknek. 
A kádszélre szerelhető háromlyukas szerelésű csaptelep különlegessége a 
süllyeszthető kézizuhany.

Használja a KLUDI s-pointert, s szinte hangtalanul töltheti meg a kádat.  
Zubogás helyett a víz halkan folyik le a kádfalakon. Pihentető fürdőélmény, 
amit akár késő éjjel is megengedhet magának.   

KLUDI BALANCE
egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
525900575 egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 

524470575

6766



egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kádbefolyó nélkül
524480575 

MOSDÓ

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 212 mm
522960575 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 272 mm
522980575 

elektronikus mosdócsap NA 10
szenzortechnológiával
keverőegységgel
elemmel működtethető
5210005 

hálózati csatlakozóval*
5220005 

elektronikus mosdócsap NA 10
szenzortechnológiával
keverőegységgel
elemmel működtethető
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
5210205 

hálózati csatlakozóval*
5220205 

elektronikus állószelep NA 10
szenzortechnológiával
keverőegység nélkül
elemmel működtethető
5210505 

hálózati csatlakozóval*
5220505 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros 
mosdócsap
kar benyúlása: 180 mm
522440575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros 
mosdócsap
kar benyúlása: 220 mm
522450575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

PUSH-OPEN leeresztő szelep
zárható mosdólefolyó G1 1/4
1042405-00 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
522160575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
524450575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
524470575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
525900575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88088 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
526500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
526570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
528300575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

KÁD

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
527100575 

termosztátos zuhanycsap NA 15
352500575 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
526550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
528350575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

gégecső csatlakozóív NA 15
visszafolyásgátlóval
5206105-00 

fali kézizuhany-tartó
5205005-00 

KLUDI BALANCE

*Kép nélkülkróm Szükséges tartozék

kétutas váltó
528470575 

egykaros mosdócsap NA 10
520230575 

lefolyógarnitúra nélkül*
520260575 

ÚJ

ÚJ

kádbefolyó NA 20
kar benyúlása: 160 mm
5250505 
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 KLUDI 
BALANCE 
WHITE 
Oly tiszta. Oly valódi. 
Oly légies.

A KLUDI BALANCE WHITE az érzelmekre 
hat – a hófehér felület a tisztaság és frissesség 
érzetét nyújtja. A diszkrét krómrészek adnak 
hangsúlyt a domináns fehérségnek, melyet a 
légies formák csak tovább erősítenek.

 egykaros mosdócsap NA 10 
 520269175 



KLUDI BALANCE WHITE

egykaros mosdócsap mosdótálhoz NA 10
522989175

Vakító fehérség  
prémium minőségben
A KLUDI BALANCE WHITE a stílus új dimenzióját fedezi fel: a felületet.  
Ennek kialakítására a KLUDI különösen igényes, hiszen az aprólékos  
kidolgozás garantálja a termék csillogását és időtállóságát, hogy a  
csaptelepek hosszú ideig megőrizzék gyönyörű fehér megjelenésüket.

7372



KLUDI BALANCE WHITE

A KLUDI BALANCE WHITE szokatlan megjelenésű fürdőszobák kialakítását 
teszi lehetővé. A fehér csaptelepek harmonikus egységet alkotnak a fehér 
kerámiával – ennek az apró krómrészek adnak még nagyobb hangsúlyt; 
sötét fa mozaikkal pedig izgalmas kontrasztot alkotnak.

A KLUDI BALANCE WHITE csodálatos kombinációt alkot a természetes 
anyagokkal, például traventinnel vagy fával. Magasfényű acélelemekkel 
kombinálva pedig extravagáns fürdőszobai designt alakíthatunk ki  
loftlakásokban és designhotelekben.

Harmónia és extravagancia a 
fürdőszoba designjában

egykaros mosdócsap NA 10
520239175

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
524479175

7574



KLUDI BALANCE WHITE

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
525909175

Új csaptelep-stílus a modern 
életmódhoz igazítva
Napjaink építészetében a fürdő és a háló már nem különül el egymástól  
élesen. Ennek szellemében vált egyre népszerűbbé a szabadon álló kád 
kialakítása, mely nem csak a tekintetet vonzza, de egyúttal a nyílt tér  
eszméjének névjegye is.

A fehérbe öltöztetett, álló szerelésű kádtöltő- és zuhanycsaptelep már több, 
mint egy funkcionáló tárgy: egyben dekoráció is, melyet a legmodernebb 
technológiával alkottak, hogy a legmagasabb követelményeknek is  
megfeleljen.
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KLUDI BALANCE WHITE
egykaros zuhanycsap NA 15
527109175
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MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 10
520239175 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 272 mm
522989175 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 212 mm
522969175 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
525909175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88088 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
526509175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros zuhanycsap NA 15
527109175 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
526559175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

KLUDI BALANCE WHITE

*Kép nélkülfehér/króm Szükséges tartozék

egykaros mosdócsap NA 10
lefolyógarnitúra nélkül
520269175 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
528309175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
528359175 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
522169175 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
524459175 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
524479175 

elektronikus mosdócsap NA 10
szenzortechnológiával
keverőegységgel
elemmel működtethető
5210091 

hálózati csatlakozóval*
5220091 

ÚJ

elektronikus mosdócsap NA 10
5210091
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 egykaros zuhanycsap NA 15 
 507140575 

 KLUDI Q-BEO 
 Markáns kubizmus 

 A KLUDI Q-BEO tisztelgés a kubizmus férfi as 
és erős formái előtt. Diszkréten ívelt élek és 
a különleges kar alkotják a csaptelepcsalád 
egyedi megjelenését.  



egykaros mosdócsap NA 10
500230575

Látványos tervezői ars poetica
Robosztus, szögletes, tömör – ha valami rendkívülire vágyik,  
a KLUDI Q-BEO-ban megtalálja. A szögletes formájú mosdó-, kád-  
és kád-zuhany csaptelepek szemet gyönyörködtető designformák.  
A széles termékskála lehetővé teszi, hogy a komplett fürdőszobát a  
KLUDI Q-BEO család tagjaival szerelje fel. Kifinomult tervezésének  
köszönhetően a falra szerelt zuhany-, valamint a kádtöltő- és  
zuhanycsaptelep rögzítési pontjait a csaptest elrejti. 

KLUDI Q-BEO
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MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 10
Lefolyó garnitúrával
500230575 

egykaros mosdócsap NA 10
kézmosóhoz
501290575 

mosdócsap NA 15
501430542 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
502160575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
504430575 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
504240542 

zuhanygarnitúra, NA 15
álló szerelési mód
5005105 

kádbefolyó NA 20
kar benyúlása: 220 mm
5050405 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
507140575 

termosztátos  
zuhanycsaptelep NA 15
504000542 

ZUHANY

falirúd
L = 900 mm:
állítható csúszkával és Sirenaflex 
gégecsővel 1600 mm
5012005-00 

1S kézizuhany egyféle 
zuhanysugárral:
normál zuhanysugár
5010005-00 

gégecső csatlakozóív NA 15
6554005-00 

fali kézizuhany-tartó
6555105-00 

kádtöltő- és zuhanycsap NA 15
504240542

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
506500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
508300542 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

Szükséges tartozékkróm *Kép nélkül

KLUDI Q-BEO

egykaros mosdócsap NA 10
360°-ban elfordítható kifolyó
420250542 

lefolyógarnitúra nélkül*
420260542 

egykaros mosdócsap NA 10
lefolyógarnitúra nélkül
500260575 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
506550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
508350542 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 
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 KLUDI MX  
 Kifi nomult funkciók 

 A KLUDI MX család szó szerint is kiemelkedő 
tagja az a mosdócsap, mely megemelhető 
csaptestének köszönhetően – igény esetén – 
még több szabad mozgásteret biztosít. Egy 
ügyes technikai megoldás teszi lehetővé, 
hogy ez a tulajdonsága csak használat közben 
legyen észrevehető: alaphelyzetében a csaptest 
elrejti az emelőmechanikát.   

 Egykaros mosdócsap XXL NÁ 10 
 331840562 



KLUDI MX 

Több funkció és biztonság
A KLUDI MX termosztátos zuhanycsaptelep használata kényelmes  
és biztonságos. A termosztátnak köszönhetően a kívánt hőfok egyetlen  
mozdulattal beállítható, a KLUDI SafeTouch technológia pedig védelmet 
nyújt a csaptest átforrósodása ellen. A KLUDI HotStop 38°-ra beállított  
hőfokkorlátozó pedig megóvja Önt és családját a véletlen forrázástól. 

Alaphelyzet

Alaphelyzetben nem látható a csaptest megemelést 
végző mechanika.

A magasság beállítása

A csaptest megemelésével, 10 cm-rel magasabbra 
kerül a kifolyó, ezzel növelve a teret a mosdókagyló 
és a csaptelep között, így kényelmesen tölthetünk 
meg magasabb edényeket. 

termosztátos zuhanycsap NA 15
354300538

Visszaállítás alaphelyzetbe

A magasságot a zár kiengedésével csökkenteni 
tudja. Nyomja lefelé a csaptelepet, amíg az eredeti 
helyzetében nem rögzül.

9190
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KLUDI MX 

*Kép nélkülkróm Szükséges tartozék

MOSDÓ

egykaros mosdócsap XXL NA 10
kiemelhető csaptesttel
331840562 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
332150562 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
334450562 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
háromlyukas szerelési mód
kar benyúlása: 160 mm
334460562 

kádperemre szerelhető kivitel*
kar benyúlása: 220 mm
334470562 

termosztátos kádtöltő- és 
zuhanycsap NA 15
354310538 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
336500562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
336570562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros zuhanycsap NA 15
337100562 

termosztátos zuhanycsap NA 15
354300538 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
336550562 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

egykaros mosdócsap NA 10
331250562 

lefolyógarnitúra nélkül*
331260562 

egykaros mosdócsap NA 10
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
331350562 

egykaros mosdócsap NA 10
kézmosóhoz
331280562 

kádbefolyó NA 20, zuhanyváltóval
falra szerelhető kivitel
1350105 

kádbefolyó NA 20*
falra szerelhető kivitel
1350005 
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 KLUDI 
O-CEAN 
 Frissítően természetes 

 A speciális kifolyó a vízesés illúzióját kelti. 
Frissítő élmény, ahogy az érintetlen természet 
adná. A KLUDI technológiájában a környezet-
nek is kiemelkedő szerep jut: az előre beállított 
50%-os vízátfolyás-szabályozó víztakarékos 
megoldást nyújt. A vízmennyiség- és hőmér-
séklet a joystick segítségével egyszerűen 
szabályozható. 

 egykaros mosdócsap NA 10 
 383450510 



KLUDI O-CEAN

Krómbevonatú, 
cserélhető  
burkolat
Az Ön számára láthatatlan, miként van a falra rögzítve  
az egykaros kádtöltő- és zuhanycsaptelep. A krómbe-
vonatú, rejtett rozettás burkolat könnyen eltávolítható 
és tisztítható. A lapos felület szükség szerint praktikus 
tárolónak is használható. 

MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 10
joystick karral
383450510 

egykaros mosdócsap NA 10
zuhatag vízsugárszabályzóval
383400575 

állószelep NA 15
381160530 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
384300575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
387700575 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
387500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
387570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
389700575 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
388350545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

*Kép nélkülkróm Szükséges tartozék

egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
387700575

egykaros mosdócsap NA 10
383500575 

lefolyógarnitúra nélkül*
383510575 

egykaros mosdócsap NA 10
360°-ban elfordítható kifolyó
420250573 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
387550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 
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 KLUDI 
BINGO STAR 
 A mozgástér szabadsága 

 Az egyedi csaptelep ismertetőjegye a magas, 
lendületesen ívelt kifolyó és a csaptest oldalán 
elhelyezkedő kar. A KLUDI BINGO STAR szo-
katlanul nagy és jól kihasználható teret biztosít 
a csaptelep és a mosdókagyló között.   

 egykaros mosdócsap NA 10 
 420230578 



KLUDI BINGO STAR

360°-ban elforgatható,  
magas kifolyó
A szokatlanul nagy mozgástér mellé a KLUDI BINGO STAR két  
modellje további előnyöket is kínál: választható 360°-ban elforgatható,  
vagy 30°/30°-ban elforgatható kifolyócsővel.    

króm

MOSDÓ

egykaros mosdócsap NA 10
elfordítható kifolyó (360°)
420230578 

egykaros mosdócsap NA 10
elfordításhatárolóval 30°/30°
420300578 

101100



KLUDI BOZZ
A forma tisztasága

A KLUDI BOZZ a hengeres formákat ünnepli.  
A termékcsaládba tartozó csaptestek mindegyi-
két egymáshoz harmonikusan illeszkedő  
hengeres formák kombinációja alkotja.  
A fókuszban így a forma áll.

falsík alatti, kétlyukas, fali, egykaros 
382450576



KLUDI BOZZ

*Kép nélkülkróm Szükséges tartozék

MOSDÓ

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
382960576 

egykaros mosdócsap NA 10
magas, íves lefolyóval
360°-ban elfordítható kifolyó
382940576 

mosdócsaptelep
háromlyukas szerelés
383910576 

állószelep NA 15
381160530 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
385330576 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
386910576 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386500576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
386570576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

kádbefolyó NA 20
falra szerelhető kivitel
3850505 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
388310576 

termosztátos zuhanycsap NA 15
352030538 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386550576 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

A henger gazdag formavilága
A KLUDI BOZZ bemutatja, milyen nagyszerűen  
illeszkednek egymáshoz a hengeres formák, akár egyet-
len csaptelep, vagy egy egész termékcsalád esetében. 
Legyen szó a kifolyón elhelyezett szabályozótüskével 
működtethető állószelepről, az ültetett mosdótálakhoz 
kialakított magasított, vagy a háromlyukas szerelésű 
mosdócsaptelepről - a KLUDI BOZZ széles termékpalet-
tája a magánfürdőszobáktól a közintézmények mosdójáig 
bárhol megállja a helyét!

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros 
mosdócsap, kar benyúlása: 180 mm
382440576 

kar benyúlása: 230 mm*
382450576 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

állószelep kezelőelemmel NA 15
380160530

állószelep kezelőelemmel NA 15
kezelő elem szabályozótüskével
380160530 

fali kifolyószelep  
kezelőelemmel NA 15
kar benyúlása: 185 mm
380180530 

kar benyúlása: 110 mm*
380170530 

egykaros mosdócsap NA 10
382910576 

névleges vízmennyiség: 5 l/perc*
382920576 

nyílt rendszerű vízmelegítőhöz*
382970576 

105104



 KLUDI ZENTA  
 Rendkívül sokoldalú 

 A henger és a téglalap – ezek jellemzik a 
KLUDI ZENTA karakterét. A termékcsalád 
lenyűgözően sokoldalú: a KLUDI ZENTA a 
megfelelő megoldást kínálja minden lehetséges 
használatra, legyen szó mosdóról, kádról, vagy 
zuhanyzóról. S a sor a konyhában folytatódik. 

 egykaros mosdócsap XL NA 10 
 382600575 



 egykaros mosdócsap NA 10 
 420250575 

 Több tér a 
kifolyó alatt – 
több lehetőség 
 Az értékeli igazán a KLUDI még több teret biztosító 
koncepcióját a ZENTA termékcsaládban, aki nem csak 
kézmosásra használja a mosdót. Ha előfordul, hogy hajat 
mosna, vagy magasabb edényeket töltene meg a mosdó-
nál, ezek az oldalkaros csaptelek ideális választásnak 
bizonyulnak. 
 

  A magas és elfordítható kifolyó még ergonomikusabb használatot tesz 
lehetővé, akár pultra ültetett mosdó esetén is, hiszen hosszabb a benyúlása 
és nagyobb ívben fordítható el, mint a normál kialakítású mosdócsaptelepeké. 
Az oldalkar a tisztítást is megkönnyíti: vizes kézzel is könnyű elzárni, és 
elhelyezkedésének köszönhetően nem hagyunk vízcseppeket a kifolyón. 
 
  Praktikussága mellett látványnak sem utolsó az egységet alkotó csaptest és 
az oldalkar együttese. A víz mennyisége és hőmérséklete precízen beállítható, 
az egyértelmű kék-piros jelölésnek köszönhetően pedig elég egy pillantás, 
hogy lássuk az aktuális beállítást, még 45 fokban elforgatott kar esetén is. 
A KLUDI ZENTA termékcsalád minden elképzelhető felhasználásra kínál 
megoldást három különböző oldalkaros mosdócsaptelepével. 
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KLUDI ZENTA

Higiénikus szenzoros 
működtetés
Az elektronikus KLUDI ZENTA csaptelepek  maximálisan higiénikusan,  
érintésmentesen működtethetőek, ami főként középületek, irodaházak,  
vagy a vendéglátás esetében különösen fontos, és mivel ott vannak  
leginkább kitéve az intenzív használatnak, a víztakarékosság is komoly  
szempont. Ezt kínálják ezek a csaptelepek a KLUDI ZENTA termékcsalád 
designjával.

Az infravörös technológiának köszönhetően a víz azonnal folyni kezd,  
ha az érzékelő az optikai tartományban mozgást észlel. Az intelligens  
technológiának köszönhetően a víz nem folyik indokolatlanul, például  
abból adódóan, hogy az érzékelőre vízcsepp kerül.

A KLUDI ZENTA elektronikus csaptelepek nagy forgalmú mosdóhelyisége-
kben és magánfürdőszobákban egyaránt megállják a helyüket a funkció  
és a megjelenés szempontjából is. Háromféle változatban kaphatóak: 
hőfokszabályozókaros, előre beállítható hőfokszabályozós kivitelben,  
valamit állószelepként – mindegyik esetben hálózati áramról működtethető 
és elemes változatban is.

A szenzoros technológiának köszönhetően a  
csaptelep érintés nélkül működtethető. Amint az 
infravörös tartományban mozgást érzékel a szenzor, 
a vízsugár megindul.

A kívánt vízhőmérséklet könnyen beállítható a 
szabályozókar segítségével.

elektronikus mosdócsap NA 15
3810005
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Volumensugár

A volumensugár széles, lágy permetet biztosít.

Esőzuhany

Az esőzuhany körkörös elrendezése lágy, simogató 
zuhanyélményt nyújt.

Booster

A vízsugár a kézizuhany közepén, intenzívebb 
víznyomással áramlik ki a masszírozó és élénkítő 
zuhanyzásért.

KLUDI ZENTA
termosztátos zuhanycsap NA 15
351000538

3S zuhanygarnitúra
6084005-00

A megfelelő és tartós hőmérséklet gyors eléréséről a termosztát  
gondoskodik. A KLUDI HotStop beépített átforrósodás-szabályozó  
pedig védelmet nyújt a csaptest túlzott felhevülése ellen. Három  
különböző vízsugarat állíthat be a kézizuhanyon – a személyre  
szabott zuhanyzás élményéért.

Hőmérséklet kívánság szerint,  
zuhanyozás három különböző  
vízsugárral
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falsík alatti szerelésű  
elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
kar benyúlása: 190 mm
3850205 

kar benyúlása: 240 mm*
3840205 
38003 
38004 

egykaros mosdócsap NA 10
382500575 

lefolyógarnitúra nélkül*
382510575 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 225 mm
382560575 

MOSDÓ BIDÉ KÁD

ZUHANY

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

MOSDÓ

egykaros mosdócsap XL NA 10
382600575 

lefolyógarnitúra nélkül*
382620575 

ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

egykaros mosdócsap NA 10
360°-ban elfordítható kifolyó
420250575 

lefolyógarnitúra nélkül*
420260575  

egykaros mosdócsap NA 10
360°-ban elfordítható kifolyó
382940575 

egykaros mosdócsap NA 10
íves kifolyóval
360°-ban elfordítható kifolyó
382550575 

elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
keverőegységgel
hőfokszabályzó kar
elemmel működtethető
3810005  

hálózati csatlakozóval*
3820005  

elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
keverőegységgel
elemmel működtethető
3810205  

hálózati csatlakozóval*
3820205  

elektronikus állószelep NA 15
szenzortechnológiával
keverőegység nélkül
elemmel működtethető
3810505 

hálózati csatlakozóval*
3820505 

falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros mosdócsap
kar benyúlása: 230 mm
382450575 

kar benyúlása: 180 mm*
382440575 

falsík alatti egység NA 15*
38243 

állószelep NA 15
381160530 

egykaros bidécsap NA 10
385300575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
386700575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
háromlyukas szerelési mód
kar benyúlása: 140 mm
384460575  

kádperemre szerelhető kivitel
kar benyúlása: 220 mm
384470575  

2S zuhanyszett kádhoz
6075005-00 

1S zuhanyszett kádhoz*
6065005-00 

kádbefolyó zuhanyváltóval NA 20
falra szerelhető kivitel
1350105 

kádbefolyó NA 20*
falra szerelhető kivitel
1350005 

termosztátos kádtöltő- és 
zuhanycsap NA 15
351010538 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386500575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
386570575  

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
388300545 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros zuhanycsap NA 15
388700575 

termosztátos zuhanycsap NA 15
351000538 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
388350545  

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

3S kézizuhany
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6080005-00  

2S kézizuhany
2 fokozatban állítható vízsugár:
normál, lágy vízsugár*
6070005-00  

1S kézizuhany
1 fokozatú vízsugárral: normál
6060005-00 

Szükséges tartozék *Kép nélkül

KLUDI ZENTA

ÚJ

egykaros mosdócsap NA 10
kifolyó magassága: 120 mm
382650575 

króm

falsík alatti szerelésű
elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
a hőfokszabályzó kar
kar benyúlása: 190 mm
3850005 
kar benyúlása: 240 mm*
3840005 
38001 
38002 

falsík alatti szerelésű  
elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
a hőfokszabályzó kar
kar benyúlása: 190 mm
3850105 
kar benyúlása: 240 mm*
3840105 
38001 
38002 

falsík alatti szerelésű  
elektronikus mosdócsap NA 15
szenzortechnológiával
kar benyúlása: 190 mm
3850305 

kar benyúlása: 240 mm*
3840305 
38003 
38004 

egykaros mosdócsap  
mosdótálhoz NA 10
kifolyó magassága: 258 mm
382570575 
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ZUHANY

DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 2S kézizuhany és 
Suparaflex gégecső 1600 mm
6609005-00 

ZENTA SHOWER DUO:
termosztátos zuhanycsaptelep NA 15
2S zuhanygarnitúra
2S kézizuhany normál- és lágy 
zuhanysugárral
L = 600 mm
6057605-00  

L = 900 mm*
6057705-00  

KLUDI DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
175 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 1S kézizuhany
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6167705-00 

3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6083005-00  

L = 900 mm*
6084005-00  

2S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6073005-00  

L = 900 mm*
6074005-00  

1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6063005-00  

L = 900 mm*
6064005-00  

falirúd csúszkával és  
LOGOFLEX gégecsővel
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

*Kép nélkül

KLUDI ZENTA
egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15 
386700575

króm 117116



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Elegáns fekete 
és tiszta fehér – 
kontrasztok  
érdekes játékát  
jeleníti meg a 
KLUDI ZENTA 
BLACK & WHITE 
csaptelepcsalád.

egykaros mosdócsap NA 10
382509175
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

3S zuhanygarnitúra
6084086-00

MOSDÓ BIDÉ

KÁD

ZUHANY

egykaros mosdócsap NA 10
382509175 
382508675 

egykaros bidécsap NA 10
385309175 
385308675 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386509175 
386508675 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

1S zuhanyszett kádhoz
6065091-00 
6065086-00 

3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6084091-00 
6084086-00 

*Kép nélkülfekete/króm Szükséges tartozékfehér/Króm

egykaros mosdócsap NA 10
lefolyógarnitúra nélkül
382519175 
382518675 

egykaros mosdócsap XL NA 10
382609175 
382608675 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
386709175 
386708675 

termosztátos kádtöltő- és 
zuhanycsap NA 15
351019138 
351018638 

egykaros zuhanycsap NA 15
388709175 
388708675 

termosztátos zuhanycsap NA 15
351009138 
351008638 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
386559175 
386558675 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

121120



 KLUDI 
OBJEKTA 
 Megállja a helyét 

 A KLUDI OBJEKTA MIX NEW utódja a 
KLUDI OBJEKTA. A sikeres terméksorozat 
a lágyabb vonalak divatirányzatát követi és 
egyidejűleg megőrzi eredeti alapstruktúráját. 
A tartós csaptelepek harmonikusan illeszked-
nek különböző fürdőszobai stílusokhoz.  

 egykaros mosdócsap NA 15 
 322330575 



KLUDI OBJEKTA

egykaros mosdócsap NA 15
320230575

Tökéletes harmóniában a 
nagyméretű mosdókkal

Egyre több fürdőszobát szerelnek fel nagyméretű mosdóval – ehhez pedig  
a KLUDI OBJEKTA oldalkaros mosdócsapja igazán passzol. Nagyszerűsége 
a magas kifolyóban rejlik, amely több, kényelmes teret biztosít a kifolyó és a 
mosdó között, az elfordítható kifolyó pedig csak tovább növeli a flexibilitás 
élményét.

A víz mennyisége és hőmérséklete precízen, mégis könnyen állítható  
be a csaptest oldalán elhelyezett karral. Mindez a KLUDI OBJEKTA desig-
njának a része, mely tökéletesen illeszkedik a robosztus hatású, minőséget 
sugalló csaptesthez. A kifolyó hengeres formája kiválóan harmonizál a  
KLUDI OBJEKTA klasszikus-modern designjával.
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KLUDI OBJEKTA

Trendi, gazdaságos,  
kényelmes
A KLUDI OBJEKTA a KLUDI OBJEKTA MIX NEW új megtestesülése.  
A megújult design a lágy vonalvezetést előtérbe helyező trendet követi,  
de nem feledkezik meg elődje sikerének titkáról: az egyszerűnek ható  
külső valódi megbízhatóságot és kényelmes használatot rejt. Az új  
KLUDI OBJEKTA hibátlanul illeszkedik bármilyen stílusú fürdőszoba  
összképébe!

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
326530575 egykaros bidécsap NA 15

324160575
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króm Szükséges tartozék *Kép nélkül

MOSDÓ

egykaros mosdócsap XL NA 10
322600575 

egykaros mosdócsap NA 10
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
322340575 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 15
324160575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
326530575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
egylyukas szerelési mód
326850575 

termosztátos kádtöltő- és 
zuhanycsap NA 15
352600538 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
326500575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
visszafolyásgátlóval
326570575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti termosztátos kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
358300538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
függőleges csap
324890575 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
327640575 

termosztátos zuhanycsap NA 15
50% vízmennyiség-határoló 
reteszgombbal
352000538 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
326550575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

ZUHANY

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
358350538 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

KLUDI OBJEKTA

egykaros zuhanycsap NA 15
függőleges csap
326510575 

egykaros zuhanycsap NA 15
327640575

egykaros mosdócsap NA 15
magas, íves kifolyóval
360°-ban elfordítható kifolyó
320230575 

lefolyógarnitúra nélkül*
320240575 

egykaros mosdócsap NA 15
322330575 

névleges vízmennyiség: 5 l/perc*
322350575 

lefolyógarnitúra nélkül*
321260575 
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 KLUDI 
LOGO NEO 
 A logikus választás 

 A KLUDI család tagjaként tiszta formák 
és megbízható technológia jellemzik a 
KLUDI LOGO NEO termékeket. A kifolyó 
lapos felülete és a csaptest precíz élei 
határozzák meg a termékcsalád formavilágát. 
A KLUDI LOGO NEO egyszerűvé teszi önnek 
a minőségi csaptelep kiválasztását. 

 egykaros kádtöltő- és zuhanycsap NA 15  
 376810575 



egykaros zuhanycsap NA 15
378410575

Segít a környe-
zetvédelemben és 
pénzt takarít meg
Modern és takarékos - két jelző, mely tökéletes illik  
a KLUDI LOGO NEO termékcsaládra, mely üde megjele-
nése mellett segítségünkre van a természeti erőforrások, 
és pénztárcánk védelmében. A KLUDI EcoPlus funkció 
energiát takarít meg: mikor ön a csaptelepkart középál-
lásig nyitja, csak hideg vizet fog használni. Ez megfelel 
fogmosáshoz, vagy a locsolókanna megtöltéséhez,  
úgy, hogy közben nem növeljük a háztartás energetikai 
költségeit.

Ezen felül, a mosdócsaptelep EcoAir funkciója csökkenti 
a felhasznált vízmennyiségét, az által, hogy korlátozza 
az átfolyó víz mennyiségét. A vízhez kevert levegőnek 
köszönhetően akár 40%-kal csökkenthetjük a felhasznált 
víz mennyiségét.

A termékcsaládban oldalkaros kivitelű mosdócsap  
is megtalálható, mely még több teret biztosít a magas, 
elfordítható kifolyónak köszönhetően. Ugyanakkor a 
csaptelep tisztítása is könnyebb, hiszen vizes kézzel  
is könnyen elzárható anélkül, hogy a kifolyón vagy a 
csaptesten vízcseppeket hagynánk.

MOSDÓ

egykaros mosdócsap XS NA 10
372850575 

egykaros mosdócsap NA 10
süllyeszthető lánccal
372830575 

csőcsonkkal Ø/ 10mm*
372800575 

egykaros mosdócsap NA 10
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz*
372750575 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
375330575 

csőcsonkkal Ø/ 10mm*
375310575 

KÁD

ZUHANY CARE

egykaros mosdócsap NA 10
egészségügyi kar 120 mm
372840575 

egykaros mosdócsap NA 10
orvosi emelőkar 180 mm
372870575 

egykaros mosdócsap NA 10
372820575 

csőcsonkkal Ø/ 10mm*
372810575 

ÚJ

egykaros mosdócsap XL NA 10
kifolyó magassága: 120 mm
372900575 

ÚJ

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
376810575 

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
elfordítható kifolyó: 250 mm
375910575 

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
374190575 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

ÚJ

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
elfordítható kifolyó: 250 mm
‚Tele’ kézizuhannyal
375920575 

egykaros zuhanycsap NA 15
378410575 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
374200575 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

ÚJ ÚJ ÚJ

KLUDI LOGO NEO

*Kép nélkülSzükséges tartozékkróm

egykaros mosdócsap NA 10
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
372760575 

egykaros mosdócsap NA 15
magas, íves kifolyóval
360°-ban elfordítható kifolyó
370230575 
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 KLUDI TERCIO 
 A kortalan KLUDI TERCIO 

 A KLUDI TERCIO minden értelemben kortalan! 
A csaptelepcsalád bármely tagjára egyszerűen 
jó ránézni. Megbízható technológia és kimagas-
ló minőség örökérvényű designnal párosítva.  

 falsík alatti egykaros kád/zuhanycsap 
 386510575 



egykaros mosdócsap NA 15
380230575

KLUDI TERCIO

A nagyvonalúság új szintje
A modern fürdőszobákban a nagyvonalúság új szintje dominál – ebben a szellemben  
alkottuk meg a KLUDI TERCIO oldalkaros mosócsaptelepet, mely nagyszerűen harmonizál  
a nagyméretű mosdókkal. Az oldalkaros kivitel a magas kifolyóval még több teret biztosít a 
csaptelep használatakor, az elfordítható kifolyó pedig tovább növeli a flexibilitás élményét.  
A lekerekített formáknak köszönhetően a víz könnyedén lefolyik a csaptestről, így annak  
tisztítása rendkívül könnyű.
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egykaros mosdócsap XL NA 10
384840575

egykaros mosdócsap NA 10
átfolyási teljesítmény 5,0 l/min
384850575 

KLUDI TERCIO
MOSDÓ

egykaros mosdócsap XL NA 10
384840575 

egykaros mosdócsap NA 10
384810575 

egykaros mosdócsap NA 15
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
384760575 

egykaros mosdócsap NA 15
süllyeszthető lánccal
384800575 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
386560575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
384200575 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

króm Szükséges tartozék *Kép nélkül

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
384190575 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

egykaros mosdócsap NA 15
magas, íves kifolyóval
360°-ban elfordítható kifolyó
380230575 

lefolyógarnitúra nélkül*
380240575 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
384320575 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
384820575 

ÚJ

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
386510575 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

egykaros zuhanycsap NA 15
388420575 

ZUHANY
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KLUDI MARIS

Úgy tartják, hogy a szép dolgoknak tartós  
értéke van. Ez vonatkozik a KLUDI MARIS-ra is. 
A népszerű sorozat hagyományos formavilágá-
val régi kedvencnek számít a KLUDI termékek 
között. Az egykaros mosdó-, fürdő- és  
zuhanycsaptelepeken kívül falsík alatti  
kivitelben is választható.   

KLUDI MARIS

*Kép nélkülkróm

MOSDÓ

Szükséges tartozék

KLUDI MARIS – sikeres 
kedvenc hosszútávon 

egykaros mosdócsap NA 10
süllyeszthető lánccal
383800581 

egykaros mosdócsap XL NA 10
383840581 

BIDÉ

egykaros bidécsap NA 10
385320581 

KÁD

egykaros kádtöltő- és  
zuhanycsap NA 15 
386830581 

ZUHANY

egykaros zuhanycsap NA 15
388420581 

egykaros mosdócsap NA 10
383810581 

egykaros mosdócsap NA 10
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
383760581 

ÚJ

ÚJ

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
384190581 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

ÚJ

falsík alatti egykaros zuhanycsap
384200581 

falsík alatti egység NA 15*
38625 

egykaros mosdócsap NA 10
383810581
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KLUDI ROTEXA

A kád zajtalan  
megötéltésében segít  
a KLUDI ROTEXA. 

A hangos vízcsobogás már a múlté.  
Ha a KLUDI ROTEXA-t használja, fürdővize 
csendben folyik le a kád oldalán – egyenesen 
a túlfolyóból.  Így bármikor, akár késő éjjel is 
élvezheti a fürdőzés csendjét, anélkül, hogy 
bárkit is zavarna. A modern be-, le- és túlfolyó 
szerelvények funkcionális része rejtve marad a 
szemek elől.

KLUDI  
ROTEXA 

be-, le-, és túlfolyógarnitúra
látható rész
7182605-00 

be-, le-, és túlfolyógarnitúra
látható rész
süllyesztett túlfolyós kádakhoz
7085605-00 

be-, le-, és túlfolyógarnitúra
falsík alatti egység
2131500-00

takaró sapka, látható rész
82308505-00 

csőmegszakító
falsík alatti egység
1077200-00

le- és túlfolyógarnitúra
látható rész
7106605-00 

öko leeresztő szelep
hajfogó szűrővel,
nagyméretű szeleptányérral
Ø 70 mm
7060405-00 

le- és túlfolyógarnitúra
falsík alatti egység
2104000-00

le- és túlfolyógarnitúra
falsík alatti egység
2140705-00 

le- és túlfolyógarnitúra*
falsík alatti egység
2140805-00 

le- és túlfolyógarnitúra*
falsík alatti egység
2140905-00 

gégecső csatlakozóív NA 15
visszafolyásgátlóval
6306105-00 

króm *Kép nélkül

TERMÉKEK
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KLUDI PUSH
Különleges  
zuhany-élmény

Egy kádtöltő- és/vagy zuhany koncepció, mely éppen  
olyan egyszerű, mint amennyire zseniális: a víz megnyitása  
és elzárása egy ergonomikus kialakítású gombbal; a vízhőfok  
beállítása termosztát-karral történik. Egy rendszer, melynek  
kezelése kisgyermekek és idősek számára is egyszerű. A nyitó- 
záró gomb csak egy halk kattanással jelez, de mindig azonos  
állásban marad, így akkor is könnyen megnyithatjuk a vizet,  
ha éppen nem látunk a szappanhabtól.

A gombok beépítéskor személyre szabhatóak: az egység  
egy vagy két vízvételi lehetőséghez csatlakoztatható, így  
például fejzuhany- és oldalzuhany kombinációját is vezérelheti. 
A KLUDI PUSH funkciós egységgel ellátott előlapok könnyen 
tisztítható, kerek vagy szögletes rozettával kaphatóak;  
Soft Edge designnal.

króm

KLUDI PUSH

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
nyomógombos vezérlés egy vízvételi 
lehetőséggel
388010538 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
nyomógombos vezérlés két vízvételi 
lehetőséggel
388110538 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
nyomógombos vezérlés egy vízvételi 
lehetőséggel
388020538 

falsík alatti termosztátos 
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
nyomógombos vezérlés két vízvételi 
lehetőséggel
388120538 

ÚJ
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*Kép nélkül

KIEGÉSZITÖK

Akik a KLUDI JOOP! termékeivel rendezik be fürdőszobájukat, 
azoknak határozott elképzelésük van a stílusról. És ez a stílus 
túlmutat a csaptelepen. Ennek szellemében született meg a 
kiegészítők – többek között törölközőtartók, üveg polcok,  
folyékonyszappan-adagolók – termékcsaládja, melyek nem 
csak praktikusak, hanem a fürdőszoba díszei is egyben.  
Magas fényű krómozásukkal és kristály részeikkel a fürdőszoba 
minden részletében a JOOP! fényűző életstílusát éltetik.

króm

kiegészítők kristályüveg polc
320 mm
5597305H7 

260 mm*
5598305H7 

szappantartó
kristályüveg
5598505H7 

pohártartó
kristályüveg
5597505H7 

folyékonyszappan adagoló
kristályüveg tartó
5597605H7 

tartaléktoalettpapír-tartó
5597205 

toalettpapír-tartó
5597105 

toalettkefe-garnitúra
5597405H7 

törölközőgyűrű
5597805 

törölközőtartó
5597705 

fürdőlepedő-tartó, 600 mm
5598005 

800 mm*
5597905 

kádkapaszkodó*
L = 300 mm
5598105 

akasztó
nagy
5598205 

kicsi*
5598405 

törölközőtartó
5597705
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szappantartó
porcelán szappantálca
5398505 

folyékonyszappan adagoló
tartó: porcelán
5397605 

pohártartó
porcelán fogmosópohár
5397505 

toalettpapír-tartó
5397105 

tartaléktoalettpapír-tartó
5397205 

toalettkefe-garnitúra
tartó: porcelán
5397405 

törölközőtartó
5397705 

kádkapaszkodó 
L = 350 mm
5398105 

akasztó
5398405 

króm *Kép nélkül

Tartozékok: egységes  
design a fürdőben

KLUDI AMBA

KIEGÉSZITÖK

törölközőtartó
L = 650 mm
5398005 

L = 850 mm*
5397905 

Önálló, széleskörű fürdőszobai kiegészítők sorozata készült a KLUDI AMBA termék-
család bővítéseként. Tökéletes harmóniában állnak a csaptelepekkel, így a fürdőszobák 
egységesen berendezhetőek a KLUDI AMBA világával. A tartók, fogantyúk és konzolok 
csúcsminőségű krómfelülettel; a betétek finom porcelánból készültek.
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A flexibilis fürdőszoba

A fürdőszoba designjának valódi művészete, 
hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban kihasz-
nálni a rendelkezésre álló teret. Ennek szelle-
mében született a KLUDI PLUS termékcsalád. 
A kollekció mosdó, WC, illetve bidé kerámia 
termékeket; tükröket és elegáns fürdőszobai 
bútorokat sorakoztat fel.

Háromféle beépítési opció kínál megoldást  
a vendégfürdő apró helyiségétől a tágas  
családi fürdőszobáig. A design koncepció  
stílusok széles választékát nyújtja napjaink  
igényeire szabva. Valódi egységet alkot a  
KLUDI csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők 
termékcsaládjaival.

KLUDI PLUS

pultra ültetett mosdótál
49W0343

kristálytükör
49SP343

mélyöblítésű WC
49WCW43

mosdó-alátét modul
49CM143

mosdó-alátét modul egység
49CMU43
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2. szint

Mosdóalátét modul és mosdószekrény. Ideális  
tárolóhely a vendégfürdőben.

3. szint

A dupla alátét modul nem csak designt szolgálja: 
több teret biztosít a tárolásra.

A fürdőszobák tervezésekor a kisméretű és vendégfürdők jelentik  
az igazi kihívást, hiszen egyszerre kell érvényesülnie a designnak és a  
funkciónak. Éppen ilyen helyzetben mutatja meg a KLUDI PLUS termék-
család az erősségeit és nagyszerű variálhatóságát. A bútorzat háromféle 
kombinációja közül választhatunk a háztartás mérete, illetve a szükséges 
tárolókapacitás függvényében. A kerámiatermékek esetében a mosdó kínál 
választást: pultra ültethető, vagy fali rögzítésű kivitelben kapható. A tükrök – 
hagyományos , illetve világítással szerelt – felelnek a részletekért. Egy példa: 
egy különleges megoldásnak köszönhetően a bútorajtókon nincs szükség 
fogantyúra. Egyetlen érintés is elegendő.

KLUDI PLUS
pultra ültetett mosdótál
49W0343

kristálytükör
49SP343

mosdó-alátét modul
49CM243

mosdó-alátét modul egység
49CMU43

1. szint

Ültetett mosdó alátét modul egységgel – ezek  
alkotják a KLUDI PLUS koncepció alapját.

Kisméretű fürdőszoba – 
maximálisan kihasználva

ÚJ
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*Kép nélkülfehér kerámiakróm

mosdó
méret: 142 x 500 x 500 mm
49W0543 

pultra ültetett mosdótál
méret: 90 x 325 x 325 mm
49W0343 

mosdó-alátét modul
méret: 80 x 405 x 312 mm
49CM143 

mosdó-alátét modul
méret: 80 x 405 x 312 mm
49CM243 

mosdó-alátét modul egység
méret: 300 x 405 x 312 mm
49CMU43 

dekor elem mosdóra
alkalmazható:
49W0543 cikkszámú  
KLUDI PLUS mosdóhoz
4999905 

világító tükör
méret: 800 x 500 mm
49SP243

kristálytükör 
méret: 800 x 405 mm
49SP343

KLUDI PLUS

MOSDÓ
mosdó
49W0543

kristálytükör
49SP343

TÜKÖR
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A fürdőszoba tervezésénél fontos, hogy legyen átgondolt koncepció.  
A KLUDI PLUS egy kompakt koncepciót kínál, mely tetszőlegesen  
bővíthető, így akár egy több generációt kiszolgáló fürdőben is megállja  
a helyét. A KLUDI fürdőszoba-szakértői a kerámia termékek designját is 
nagy gonddal tervezték meg: a WC és a bidé is kompakt, ugyanakkor  
maximálisan ergonomikus.

Intelligens és könnyen tisztítható

Tiszta megoldás: az ülőke könnyen levehető és 
visszailleszthető egyetlen gomb megnyomásával.

Esztétikus és intelligens

Többé nincs kifogás a le nem hajtott ülőketetőre: egy 
könnyű érintés, és az finoman, magától lecsukódik.

*Kép nélkülkróm

mélyöblítésű WC
méret: 370 x 560 x 305 mm
49WCW43 

WC ülőke
rozsdamentes zsanér
49WCS43 

dekor elem WC-re/bidére
alkalmazható:
49WCW43 cikkszámú  
KLUDI PLUS WC-hez és
49BIW43 cikkszámú  
KLUDI PLUS bidéhez
4998905 

bidé
méret: 370 x 560 x 305 mm
49BIW43 

KLUDI PLUS

WC

BIDÉ

fehér kerámia

mélyöblítésű WC
49WCW43

bidé
49BIW43

dekor elem WC-re/bidére
4998905 Átgondolt fürdőszobai tér
WC ülőke
49WCS43
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 pohártartó 
 4897505 

 KLUDI A-XES 
 Kiegészítők a 
KLUDI világából  

 Kortárs és klasszikus, könnyű és kecses – 
ez a KLUDI A-XES világa. Fürdőszobai 
kiegészítőinket úgy terveztük, hogy bármely 
KLUDI csapcsalád designjához harmonikusan 
illeszkedjenek. A hengeres és szögletes formák 
újszerű felhasználása bármilyen fürdőszobában 
stílusazonos megjelenést biztosítsanak, a klasz-
szikustól a legmodernebbig!   

 törölközőtartó 
 4897705 



A tartozékok felszerelhetők jobb- ill. baloldalra is.

króm

KIEGÉSZITÖK

folyékonyszappan adagoló
szaténfényű üveg
4897605 

pohártartó
szaténfényű üveg
4897505 

szappantartó
szaténfényű üveg
4898505 

törölközőtartó
L= 650 mm
4898005 

fürdőlepedőtartó polccal
L= 600 mm
4898905 

kétsínes törölközőtartó
L= 550 mm
4898805 

kádkapaszkodó
L= 350 mm
4898105 

szivacskosár
4898605 

szivacskosár
sarokrögzítés
4898705 

toalettpapír-tartó
4897105 

tartaléktoalettpapír-tartó
4897205 

toalettkefe-garnitúra
4897405 

akasztó
4898405 

toalettpapír-tartó
4897105

tartaléktoalettpapír-tartó
4897205

toalettkefe-garnitúra
4897405

KLUDI A-XES

Sokoldalú  
kombinálhatóság
A rögzítési pontok kialakításának köszönhetően a  
KLUDI A-XES kiegészítők kétféleképpen felszerelhetők, 
attól függően, hogy lekerekített vagy éppen szögletes 
oldaluk határozza meg a megjelenésüket. A szaténüveg 
részek hangtalanul illeszkednek a rögzítési pontokat 
teljesen elrejtő krómtartókba.  

kétkaros törölközőtartó
4897705 
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 A testreszabott 
zuhanyzásért 

 Kézizuhanyok és fejzuhanyok, termosztáttal, 
vagy önmagában szerelt Dual Shower System 
zuhanyrendszerek, változatos design és prak-
tikus funkciók – a KLUDI széleskörű zuhany-
termék-kínálata megoldást nyújt a különböző 
típusú igényekre a személyreszabott zuhanyél-
mény érdekében. 

 KLUDI 
ZUHANY-
TERMÉKEK 



A KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM termékek megteremtik az igazán  
személyre szabott zuhanyzás élményét! Egyedi zuhanyrendszer egyedi  
igényekre szabva, melyek mind a fürdőszoba adottságainak, mind a felhasz-
náló személyes igényeinek megfelelnek. Mindez annak köszönhető, hogy a 
KLUDI még tovább tökéletesítette a KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM termé-
kek beállítási lehetőségeit: az oldalirányban a beszerelés során fokozatmen-
tesen állítható felszállócső valóban személyre szabott zuhanyzás élményét 
teszi lehetővé; a felső rögzítési ponttól számított 30 cm-es tartományú 
magasság-beállításnak köszönhetően a termék kiválóan alkalmazkodik  
a fürdőszoba alacsony belmagasságához is.

KLUDI DUAL SHOWER  
SYSTEMS: még több teret  
ad az egyéni igényeknek

A falon kívüli felszállócső függőleges pozíciója  
a felső rögzítési pontnál 30 cm-es tartományban 
állítható. Ennek köszönhető, hogy a KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM termékek  alacsony belmagasságú 
fürdőszobákba is beszerelhetőek.

KLUDI ZUHANY-TERMÉKEK

A felszállócső a beszerelés alatt oldalirányba  
fokozatmentesen állítható, így téve lehetővé a  
valóban személyre szabott zuhanyzás élményét.

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
6709505-00
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KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és 
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609105-00 

ZUHANYRENDSZEREK

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709505-00 

KLUDI A-QA v
SHOWER DUO:
termosztátos zuhanycsaptelep NA 15
3S zuhanygarnitúra KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO  
SHOWER SYSTEM NA 15
50% vízmennyiség-határoló 
reteszgombbal
6608105-00 

DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 2S kézizuhany és 
Suparaflex gégecső 1600 mm
6609005-00 

króm

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
dupla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709105-00 

tripla fejzuhany*
6709305-00 

KLUDI ZUHANYRENDSZEREK

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA tányérzuhannyal  
G 1/2 x 140 x 245 mm
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4919105-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4909505-00 

ÚJÚJ ÚJ

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és 
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609505-00 

KLUDI DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
175 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 1S kézizuhany
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6167705-00 

*Kép nélkül 167166



 KLUDI FIZZ 
 Energikus elegancia 

 Az egyedi formájú KLUDI FIZZ termékcsalád 
designja lágy vízfolyást biztosít. A szokatlan 
formatervezésnek köszönhetően a vízsugár 
megőrzi erejét.   A krómmal kombinált fehér 
zuhany-termékcsalád új, harsány irányzatot 
teremt: üde, tiszta és erőteljes.  

 fejzuhany NA 15 
   6757805-00 



A tökéletes zuhanyzás lágy 
mégis erős vízsugárral
A háromkamrás fejzuhany propeller-szerű formájával a design és az  
esőzuhany több érzékszervünkre hat egyszerre. Mindhárom fejzuhany  
elem mozgatható, így a vízsugár iránya egyedileg állítható. 

Az egyedi megjelenésű kézizuhany háromfokozatú vízsugárra állítható.  
A könnyen kezelhető váltóval a lágy Volumen, az erős Booster és a könnyed 
Smooth Line fokozatok közül választhatunk. A vízűrítő funkciónak köszönhe-
tően a tisztítás is problémamentes.    

KLUDI FIZZ

Volumensugár

A volumensugár kiválasztásakor a 75 fúvókából 
széles és egyenletes vízpermetet kapunk. 

Booster

A Booster fokozat a vízsugarat a kézizuhany 
közepébe irányítja, ezzel egy élénkítő és masszírozó 
vízáramlást hoz létre.

Smooth Line

A Smooth Line a vízsugarakat egy vonalba állítja, így 
hozva létre egy széles, állandó nyomású, közepesen 
erős vízpermetet. 

fejzuhany NA 15
6757805-00

171170



KLUDI FIZZ

Egyénileg állítható  
kétkamrás fejzuhany
Valami, amire naponta vágyunk: a KLUDI FIZZ kétkamrás fejzuhanya  
rendkívül sűrű permetet produkál, amely tökéletesen igazodik az emberi 
testhez. Ehhez mindkét fejzuhany állásszöge egyedileg beállítható: akár 
alaphelyzetben, akár ellenkező irányokba forgatva, mindenki megtalálja  
a számára legkedvezőbb zuhanyzási formát a KLUDI FIZZ-zel.  

fejzuhany NA 15
6757505-00

fejzuhany NA 15
6757505-00

173172



KLUDI FIZZ

A KLUDI FIZZ a fejzuhanyok új szintjét képviseli: egy kézizuhany,  
ami a falra rögzítve fejzuhanyként funkcionál. Az egyedülálló, rejtett  
falsík alatti megoldás praktikus és sokoldalú. A foglalatba az egy- és há-
romfunkciós kézizuhany is illeszkedik. A fejzuhany iránya a gömbcsuklóval 
szabályozható – akár 36°-os szögben is.

Kézizuhany,  
ami fejzuhany

KLUDI zuhanyhigiénia

A zuhanyzás után a visszamaradt víz könnyen 
eltávolítható a KLUDI FIZZ háromfunkciós kézizuha-
nyából. Ez a nagyobb zuhanyzási higiénia mellett a 
bosszantó csöpögést is megelőzi.

fejzuhany NA 15
6758005-00

fejzuhany NA 15
6758005-00

175174



KLUDI FIZZ

ZUHANYOK

KLUDI FIZZ
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6770005-00 

KLUDI FIZZ
kézizuhany
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6760005-00 

KLUDI FIZZ
3S zuhanyszett kádhoz
6775005-00 

1S zuhanyszett kádhoz*
6765005-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
tripla fejzuhany
fejzuhany egyféle zuhanysugárral 
(normál zuhanysugár)
6757805-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
dupla fejzuhany
fejzuhany egyféle zuhanysugárral 
(normál zuhanysugár)
6757505-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
állítható dőlésszögű fej  
(max. hajlítási sugár 36°)
6758005-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
falra szerelhető kivitel
állítható dőlésszögű fej  
(max. hajlítási sugár 36°)
6757005-00 

KLUDI FIZZ
oldalzuhany NA 15
6708305-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709605-00 

KLUDI FIZZ
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
tripla fejzuhany
KLUDI FIZZ 1S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709505-00 

KLUDI FIZZ
falirúd
L = 900 mm
fokozatmentesen állítható 
zuhanytartóval, Suparaflex gégecsővel
6762005-00 

króm

KLUDI FIZZ
zuhanygarnitúra, NA 15
6705105 

*Kép nélkül

KLUDI FIZZ
állítható dőlésszögű  
fejzuhany-csatlakozó NA 15
6756005-00 

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
dupla fejzuhany
KLUDI FIZZ 3S kézizuhany
Suparaflex Silver  
gégecsővel 1600 mm
6709105-00 

tripla fejzuhany*
6709305-00 

KLUDI FIZZ
3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6774005-00 

1S zuhanykészlet*
L = 900 mm
6764005-00 

177176



 KLUDI 
FRESHLINE 
 Tökéletes zuhany-élmény 

 A tökéletes zuhany-élmény elengedhetetlen 
kelléke a nagyméretű fejzuhany, melyet a 
KLUDI egy komplett rendszer részeként is 
ajánl Önnek: ez a KLUDI FRESHLINE 
THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM.  
 A kettős zuhanyrendszer magába foglal 
egy 25 centiméter átmérőjű fejzuhanyt, egy 
háromfunkciós kézizuhanyt, valamint egy 
forrázás védelemmel ellátott, termosztátos 
csaptelepet, mely gondoskodik arról, hogy 
a vízhőfok mindig megfelelő legyen. 

 THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM NA 15 
 6709205-00 



KLUDI FRESHLINE

A kényelem új szintje

Normál „volumen” sugár

Széles zuhanypermet, mely lágyan eső sugarat alkot 
a 14 cm széles kézizuhanynak köszönhetően.

3S zuhanygarnitúra
6794005-00

A KLUDI FRESHLINE kézizuhany 14 centiméteres átmérőjével,  
krómozott műanyag testével új szintre emeli a zuhanyzás élményét.  
A fúvókák kialakítása megkönnyíti a vízkő gyors eltávolítását, még  
kemény víz esetén is; zuhanyozás közben pedig széles, lágy  
permetet biztosít.

A fehér betét esztétikus kontrasztot alkot a króm felülettel. Egy- vagy  
háromfunkciós változatban kapható; utóbbi esetén a funkciók közötti  
váltás könnyen, a tárcsa elfordításával lehetséges. 

A maximális higiénia érdekében a háromfunkciós változat esetében a 
zuhanyozás végeztével visszamaradt víz könnyen eltávolítható a leeresztő 
funkcióval. Tiszta munka: nincs bosszantó csepegés, és fel sem kell törölni 
az utólag kicsepegett vizet.

Masszázs-sugár

Erős, frissítő masszázszuhany.

Lágy sugár

Apró perlátorok kevernek tökéletes víz-levegő 
arányt, így hozva létre a széles, lágy zuhanysugarat.

ÚJ
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*Kép nélkül

KLUDI FRESHLINE

króm

1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6783005-00 

L = 900 mm*
6784005-00 

DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI FRESHLINE  
fejzuhannyal (6751105-00)
KLUDI FRESHLINE  
3S kézizuhannyal (6790005-00)
6709005-00 

3S kézizuhany NA 15
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6790005-00 

1S kézizuhany NA 15
egyféle zuhanysugárral: normál
6780005-00 

tányér-fejzuhany NA 15
Ø 250 mm
6751105-00 

1S zuhanyszett kádhoz
6785005-00 

3S zuhanyszett kádhoz
6795005-00 

3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6793005-00 

L = 900 mm*
6794005-00 

THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI FRESHLINE  
fejzuhannyal (6751105-00)
KLUDI FRESHLINE  
3S kézizuhannyal (6790005-00)
6709205-00 

182 183
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 Több mint egy zuhany  

 A KLUDI A-QA éppen olyan frissítő zuhanyél-
ményt nyújt, mint maga a víz. A termékcsalád 
sokfélesége minden igényre megoldást nyújt: a 
hagyományos és  háromfunkciós kézizuhanytól 
kezdve a komplett zuhanyszetteken át egészen 
a termosztátos Dual Shower Systemig kombi-
nációk szinte végtelen lehetőségét tartalmazza. 

 KLUDI A-QA 

 tányér-fejzuhany NA 15 
 6651105-00 



THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
6609505-00

KLUDI A-QA

Dual Shower System nagyméretű 
tányér-fejzuhannyal 
Ma milyen zuhanyélményre vágyik? A KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM  
termosztástos változata egy háromfunkciós kézizuhany és egy nagyméretű  
tányér-fejzuhany kombinációját kínálja a termosztátos csaptelep kényelmével  
kiegészülve. A KLUDI A-QA terméksorozatban egy víztakarékos Eco kézizuhany  
is helyet kapott, mely akár 50%-kal csökkenti a felhasznált víz mennyiségét.  

Kialakításának köszönhetően a falirúd olyan kis távolságra fut a faltól, hogy a  
lehető legkevesebb helyet foglalja, ennél fogva nagyobb mozgásteret biztosít.  
A KLUDI higiéniai funkciójának köszönhetően a kézizuhanyban visszamaradt víz  
könnyen, gyorsan kiűríthető; a KLUDI HotStop vízhőfok-korlátozó pedig a forrázás 
elleni védelem biztonságát nyújtja.  

A falon kívüli felszállócső függőleges pozíciója  
a felső rögzítési pontnál 30 cm-es tartományban 
állítható. Ennek köszönhető, hogy a KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM termékek  alacsony belmagasságú 
fürdőszobákba is beszerelhetőek.

A felszállócső a beszerelés alatt oldalirányba  
fokozatmentesen állítható, így téve lehetővé a  
valóban személyre szabott zuhanyzás élményét.
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Lágy, könnyed,  
vagy élénkítő vízsugár
A volumensugár a KLUDI A-QA kézizuhany mind a 97 fúvókáját egyszerre 
használja, így hoz felfrissülést a mindennapokban. Az esőzuhany olyan lágy 
és könnyed vízpermetet biztosít, amely még a gyermekek számára is kellemes 
zuhanyélményt nyújt. A Booster-sugártól pedig testünk-lelkünk felélénkül!  

A KLUDI A-QA termékcsaláddal saját igényeire formázhatja a zuhanyzást, 
válassza akár csak az állítható kézizuhanyt, vagy bármely zuhanyszett- 
kombinációt!

Volumensugár

A volumensugár kiválasztásakor egyenletes vízper-
metet kapunk.

Booster

A Booster fokozat a vízsugarat a kézizuhany 
közepébe irányítja, ezzel egy élénkítő és masszírozó 
vízáramlást hoz létre.

KLUDI A-QA
KLUDI A-QA s
3S zuhanygarnitúra
6574005-00

Soft-esőzuhany

A fúvókák körkörös elrendezése biztosítja a lágy, 
könnyed zuhanyélményt.  
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KLUDI A-QA
‚Eco’ fejzuhany NA 15
200 x 200 mm
6654005-00 

‚Eco’ fejzuhany NA 15*
250 x 250 mm
6654105-00 

KLUDI A-QA b
Kézizuhany gyors vizkő-eltávolitási 
rendszerrel
50%-ECO funkcióval
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6560005-00 

KLUDI A-QA b
1S zuhanyszett kádhoz
6565005-00 

KLUDI A-QA
gégecső csatlakozóív NA 15
6554005-00 

visszafolyásgátlóval*
6554305-00 

KLUDI A-QA
fali kézizuhany-tartó
6555105-00 

KLUDI A-QA
tányér-fejzuhany NA 15
Ø 245 mm
6651105-00 

Ø 200 mm*
6651005-00 

KLUDI A-QA
‚Eco’ tányér-fejzuhany NA 15
Ø 245 mm
6652105-00 

Ø 200 mm*
6652005-00 

KLUDI A-QA
zuhanykar
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

króm

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
140 x 245 mm
4940205-00 

KLUDI A-QA i
kézizuhany
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
bő vízsugár a 90 nyílásból
6610005-00 

KLUDI A-QA i
1S zuhanyszett kádhoz
6615005-00 

KLUDI A-QA s
3S zuhanyszett kádhoz
6575005-00 

KLUDI A-QA

KLUDI A-QA
gégecső csatlakozó
kézizuhany-tartóval NA 15
6556005-00 

*Kép nélkül

KLUDI A-QA
mennyezeti csatlakozó AN 15
L = 150 mm
6651505-00 

ZUHANYOK

KLUDI A-QA s
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6570005-00 

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
250 x 250 mm
6653105-00 

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15*
200 x 200 mm
6653005-00 

ÚJÚJÚJ
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ZUHANYOK

KLUDI A-QA i
1S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6614005-00 

KLUDI A-QA s
3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6573005-00 

L = 900 mm*
6574005-00 

KLUDI A-QA b
1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6563005-00 

L = 900 mm*
6564005-00 

KLUDI A-QA b
1S zuhanygarnitúra
fém falirúddal
L = 955 mm
6564205-00 

KLUDI A-QA v
3S zuhanygarnitúra
L = 1100 mm
6209605-00 

KLUDI A-QA s
falirúd
L = 600 mm:
állítható csúszkával és  
Sirenaflex gégecsővel 1600 mm
6571005-00 

L = 900 mm*
6572005-00 

KLUDI A-QA b
fém falirúddal
L = 955 mm
a csúszka pozíciója  
függőlegesen állítható
6564105-00 

KLUDI A-QA v
falirúd
L = 1100 mm
csúszkával és Suparaflex  
gégecsővel 1600 mm
6209505-00 

KLUDI A-QA v
SHOWER DUO:
termosztátos zuhanycsaptelep NA 15
3S zuhanygarnitúra KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00 

KLUDI A-QA v: fali rúd felszerelése fúrás nélkül

Egy új fali rúd felszerelése általában új furatok kialakításával jár.  
A KLUDI A-QA v egy elegáns és egyszerű megoldást kínál a prob-
lémára: a tartóelemek helyzete a fali rúdon összesen 1,020 mm-es 
tartományban állítható, így a fali rudat fúrás nélkül, a korábbi 
rögzítési pontok felhasználásával felszerelhetjük. Ideális megoldás 
gyors és tiszta szereléshez, melynek szükségtelenné teszi a fali 
burkolat roncsolását.

KLUDI A-QA

KLUDI A-QA s
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és 
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609505-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT MONO  
SHOWER SYSTEM NA 15
50% vízmennyiség-határoló 
reteszgombbal
6608105-00 

KLUDI A-QA s
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
200 mm tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s kézizuhannyal és 
Suparaflex gégecsővel 1600 mm
6609105-00 

KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL  
SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4909505-00 

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM NA 15
KLUDI A-QA fejzuhannyal  
G 1/2 x 140 x 245 mm
KLUDI A-QA kézizuhannyal
4919105-00 

ÚJ ÚJ

króm *Kép nélkül 193192



KLUDI LOGO
Eső hatású zuhany –  
már a látvány is kellemes

Finom design, magas funkcionalitás és  
kimagasló minőség: ezt nyújtja a KLUDI  
mindennapok-kategóriás, új zuhanycsaládja.  
Az újjászületett LOGO termékek átértékelik  
a kategóriáról alkotott elképzeléseket.  
Az alaptermék eső hatású zuhanya már  
látványában is kellemes.

3S zuhanygarnitúra
6839005-00



Lágy sugár

A kézizuhanyon elhelyezett hat apró perlátor  
tökéletes víz-levegő arányt kever, így hozva létre  
a lágy zuhanysugarat.

króm

KLUDI LOGO

Felpezsdít – egy- vagy  
háromféle zuhanysugárral
Az eső hatású zuhanysugár minden megújult LOGO kézizuhanynál elérhető: 
egy frissítő zuhanysugár, mely energiával tölt fel. A 3S, azaz háromfunkciós 
kézizuhany masszázs-sugárral, vagy lágy zuhanypermettel is kényeztet.  
Ez a kézizuhany ráadásul még egy funkciót rejt: a zuhanyzás végeztével  
visszamaradt víz egy erre a célra kialakított leeresztőn keresztül kiüríthető.

Az új KLUDI LOGO fali rudakon található áttetsző csúszka könnyen, akár 
vizes kézzel is precízen beállítható, hogy a kézizuhany magassága mindig 
megfelelő legyen. A krómozott felületű fali rúd 60, illetve 90 centiméteres 
hosszúságban kapható, 160 centiméteres gégecsővel.

ZUHANYOK

kézizuhany 1S NA 15
6810005-00 

1S zuhanyszett kádhoz
KLUDI LOGO 1S kézizuhany NA 15
KLUDI LOGOFLEX
6801005-00 

3S kád- zuhanygarnitúra*
6803005-00 

1S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6819005-00 

L = 600 mm*
6816005-00 

3S zuhanygarnitúra
L = 900 mm
6839005-00 

L = 600 mm*
6836005-00 

falirúd
L = 600 mm
6806005-00 

L = 900 mm*
6809005-00 

Normál „volumen” sugár

Intenzív, széles zuhanypermet, mely lágyan  
eső sugarat alkot az egyenletesen elhelyezett  
fúvókáknak köszönhetően.

Masszázs-sugár

Erős, masszázs-szerű, koncentrált zuhanysugár, 
mely kellemesen felfrissíti a bőrt és segít ellazulni.

kézizuhany 3S NA 15
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6830005-00 

*Kép nélkül

ÚJ
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KÉZIZUHANYOK

KLUDI FIZZ
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6770005-00 

KLUDI FIZZ
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6760005-00 

KLUDI A-QA i
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
bő vízsugár a 90 nyílásból
6610005-00 

KLUDI A-QA s
kézizuhany NA 15
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6570005-00 

KLUDI A-QA b
kézizuhany NA 15
50%-ECO funkcióval
gyors vízkő-eltávolító rendszerrel
6560005-00 

FEJZUHANYOK

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
140 x 245 mm
4940205-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
tripla fejzuhany
fejzuhany egyféle zuhanysugárral 
(normál zuhanysugár)
6757805-00 

KLUDI NEW WAVES
kézizuhany NA 15
5710005-00 

KLUDI A-QA
kézizuhany NA 15
3910005-00 

KLUDI ZENTA
3S kézizuhany NA 15
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6080005-00 

KLUDI ZENTA
2S kézizuhany 
2 fokozatban állítható vízsugár:
normál, lágy vízsugár
6070005-00 

KLUDI ZENTA
1S kézizuhany NA 15
6060005-00 

KLUDI REGULA kézi zuhany NÁ 15
6001105-00 

JOOP!
fejzuhany NA 15
5577905-00 

KLUDI FIZZ
fejzuhany NA 15
dupla fejzuhany
fejzuhany egyféle zuhanysugárral 
(normál zuhanysugár)
6757505-00 

oldalzuhany NA 15
6108305-00 

zuhatag zuhany NA 15
6051005-00 

KLUDI LOGO
1S kézizuhany NA 15
egyféle zuhanysugár: normál
6810005-00 

króm *Kép nélkül

ÚJ

KLUDI
zuhanykar
kar benyúlása: 130 mm
6235305-00 

kar benyúlása: 230 mm*
6235405-00 

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15
normál-vízsugár, lágysugár, 
masszázssugár
6239105-00 

KLUDI A-QA
fejzuhany NA 15*
esőztető zuhany
6219105-00 

KLUDI A-QA
zuhanykar
L = 400 mm
6651405-00 

L = 250 mm*
6651305-00 

zuhatag zuhany NA 20
6051105-00 

KLUDI ZUHANYTERMÉKEK

KLUDI LOGO
3S kézizuhany NA 15
3 fokozatban állítható vízsugár:
masszírozó, normál, lágy vízsugár
6830005-00 

ÚJ ÚJ
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ZUHANYSZETTEK

KLUDI STANDARD  
falirúd
L = 600 mm
6048005-00 

L = 900 mm*
6048505-00 

FALIRUDAK

króm fehér/króm fekete/króm *Kép nélkülaranyozott, 23kt

KLUDI ZUHANYTERMÉKEK

ÚJ

KLUDI NEW WAVES
zuhanygarnitúra
L = 900 mm
5714005-00 

KLUDI ADLON
zuhanygarnitúra
L = 600 mm
2710305 
2710345 

JOOP!
zuhanygarnitúra
L = 900 mm
5513005-00 

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6083005-00 

L = 900 mm*
6084005-00 
6084086-00 
6084091-00 

KLUDI ZENTA
2S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6073005-00 

L = 900 mm*
6074005-00 

KLUDI ZENTA
1S zuhanygarnitúra
L = 600 mm
6063005-00 

L = 900 mm*
6064005-00 

KLUDI A-QA
zuhanygarnitúra
L = 900 mm
3914005-00 

KLUDI ZENTA
falirúd csúszkával és  
LOGOFLEX gégecsővel
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 

KLUDI LOGO
falirúd
L = 600 mm
6806005-00 

L = 900 mm*
6809005-00 
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 Egészségügyi intézmények 
részére 

 A KLUDI MEDI CARE minden alkatrészével, 
tulajdonságával az egészségügyi intézetekben 
felmerülő igények kiszolgálását helyezi előtérbe. 
Az emelőkar csúszásgátlóval ellátott változata 
a biztonságos használatot szolgálja; a vízhőfok-
korlátozó egyénileg beállítható. A biztonságot 
szolgálja, hogy a csaptelep megnyitásakor 
először mindig csak hideg víz folyik.   A „Care” 
vízsugár-szabályozó megakadályozza a légbu-
borékok keletkezését. A KLUDI SIRENA CARE 
falirudak és kapaszkodók biztonságosan meg-
foghatók, a TÜV által tesztelt húzószilárdságuk 
eléri a 130 kg-t.     

 egykaros mosdócsap NA 8 
   341120534 

 KLUDI 
MEDI CARE 



MOSDÓ

egykaros fali csaptelep NA 15
orvosi emelőkar
elfordítható, vagy fokozatosan 
állítható kifolyó
z-csatlakozó
kar benyúlása: 180 mm
349220524 

kinyúlás 245 mm*
349200524 

kinyúlás 335 mm*
349240524 

egykaros fali csaptelep NA 15
orvosi emelőkar
elfordítható, vagy fokozatosan 
állítható kifolyó
zárható z-csatlakozó
kar benyúlása: 185 mm
349230524 

kinyúlás 250 mm*
349210524 

kinyúlás 340 mm*
349250524 

termosztátos orvosi csap NA 20
orvosi emelőkar-zárószelep
zárható z-csatlakozó
350850564 

zárható mosdólefolyó G1 1/4
túlfolyós mosdóhoz
1042105-00 

zárható mosdólefolyó G1 1/4*
túlfolyó nélküli mosdóhoz
1042205-00 

termosztátos sarokszelep
358450538 

csőszerelési készlet*
KLUDI MEDI CARE  
termosztátos sarokszelephez
7487905-00 

termosztátos zuhanycsap NÁ 15
falra szerelhető kivitel
hőfokszabályzó kar 38°C-ra beállított 
reteszgombbal
353300538 

KLUDI SIRENA CARE
állítható zuhanyrúd
L = 900 mm
6150405-00 

KLUDI SIRENA CARE
állítható zuhanyrúd
L = 900 mm
6150205-00 

KLUDI SIRENA CARE
állítható zuhanyrúd
L = 900 mm
6150305-00 

ZUHANY

KLUDI SIRENA CARE
állítható kádkapaszkodó
6150505-00 

KLUDI SIRENA CARE
állítható kádkapaszkodó
6150605-00 

króm *Kép nélkül

egykaros mosdócsap NA 8
orvosi emelőkar
elfordítható kifolyó
lefolyógarnitúra nélkül
341130524 

egykaros mosdócsap NA 6
„Care” emelőkar
elfordítható kifolyó
lefolyógarnitúra nélkül
341130534 

helytakarékos bűzelzáró G 1 1/4
1025505-00 

KLUDI MEDI CARE

egykaros mosdócsap NA 8
„Care” emelőkar
fix kifolyó
lefolyógarnitúra nélkül
341120534 

merev kifolyó lefolyógarnitúra*
341150534 

egykaros mosdócsap NA 8
orvosi emelőkar
fix kifolyó
lefolyógarnitúra nélkül
341120524 

merev kifolyó lefolyógarnitúra*
341150524 
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 egykaros mosdócsap NA 8 
 333360500 

 egészségügyi kar 
 7493005-00 

 KLUDI 
PROVITA 
 Különleges igényekre 

 A KLUDI PROVITA termékcsaládot speciális 
igényekre fejlesztettük ki. Az egyedi formájú, 
meghosszabbított kar teszi lehetővé, hogy akár 
idősebbek és gondozásra szorulók is könnyen 
és biztonságosan használhassák a csaptelepet. 

 A KLUDI PROVITA ideális választás rendelőin-
tézetek, kórházak, szociális intézménynek, vagy 
idősotthonok számára.      



Szükséges tartozék

MOSDÓ

orvosi emelőkar
kar benyúlása: 180 mm
7491005-00 

egészségügyi kar
kar benyúlása: 120 mm
7493005-00 

egykaros mosdócsap NA 8
egészségügyi vagy orvosi karral
Lefolyó garnitúrával
333300500 

egykaros mosdócsap NA 8
egészségügyi vagy orvosi karral
333360500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
z-csatlakozó
335300500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
zárható z-csatlakozó
335310500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
z-csatlakozó
335320500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
zárható z-csatlakozó
335330500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
z-csatlakozó
335360500 

egykaros fali csaptelep NA 15
egészségügyi vagy orvosi karral
zárható z-csatlakozó
335370500 

KÁD

ZUHANY

termosztátos zuhanycsap NA 15
falra szerelhető kivitel
hőfokszabályzó kar 38°C-ra beállított 
reteszgombbal
353300538 

egykaros fali csaptelep NA 15
335320500

orvosi emelőkar
7491005-00

Kényelmes használat,  
magasfokú biztonság
A KLUDI PROVITA csaptesthez kétféle kartípus választható. A rövidebb, 
szélesebb fogantyúval ellátott változat az egészségügyi intézmények, 
idősotthonok páciensei, lakói által használt fürdőszobákban üzemeltetett 
csaptelephez alkottuk meg. A 120 mm-es fogantyú formája is a könnyű és 
biztonságos használatot szolgálja. A 180 mm-re benyúló, függőleges formájú 
foganyúval ellátott kar-változat a kórházak, intézetek személyzete számára 
ideális, hiszen hosszának és kialakításának köszönhetően lehetővé teszi, 
hogy a csaptelepet akár könyökkel is működtethessük. 

A termosztátos zuhanycsaptelepben a KLUDI HotStop vízhőfok-korlátozó véd 
a forrázástól. A megnövelt igénybevételre tervezett csaptelep hosszútávon  
is megbízható; a fali csaptelepeken lévő kifolyó 120°-ban elforgatható,  
vagy központi állásban biztosítható. A higiénikus üzemelésért: a csaptest  
kialakítása során fontos szempont volt a könnyű tisztítás, ezen felül a  
termikus fertőtlenítő funkció védelmet nyújt a baktériumok, főként a  
légiós betegség kórokozói ellen.

*Kép nélkülkróm

KLUDI PROVITA

falsík alatti egykaros kád/
zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
336500500 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

falsík alatti egykaros zuhanycsap
falon kívüli készlet 
szabályzóegységgel, előlappal
336550500 

KLUDI FLEXX.BOXX*
falsík alatti csaptest NA 20
88011 

209208



Egyszerű tisztítás
A használat befejeztével visszamardt víz könnyen,  
gyorsan leereszthető a kézizuhanyból.

Eco 
40 %-kal alacsonyabb vízhasználat.

HotStop
38° C-ra beállított hőfokkorlátozó.

Hálózatról működtethető
A szerelvény hálózati áramról működtethető.

Elemmel működtethető
A szerelvény elemmel működtethető.

Szenzor
Mozgásérzékelővel ellátott szerelvény,  
érintés nélkül működtethető.

Nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
A szerelvény nyílt rendszerű elektromos vízmelegítőről  
üzemeltethető.

fekete/króm

fehér/króm

aranyozott, 23kt

króm/üveg zöld 

króm

Copyright 2015 
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.  
A jelen kiadványban megjelenő műszaki jellemzőkben, illusztrációkban 
eltérések lehetnek!
A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget!
Nyomtatás helye: Németország

A KLUDI FRESHLINE termékek enteriőrképén a Flaminia „TATAMI”  
zuhanytálcája látható.

Piktogramok

s-pointer
A vízsugár iránya tetszés szerint állítható.

Felületek



A kiadványban szereplő piktogramok 

részletes ismertetőjét a borító kihajtható 

fülén találja.

 Piktogramok 
 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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