
Fürdőszobai és konyhai 
szerelvények



Közel 100 éve 

kezdte meg a KLUDI fürdőszobai csaptelepek gyártását hagyományőrző, kézműves 

aprólékosságot igénylő szaktudással. Ez a mesteri szintű szakértelem adja a KLUDI 

szellemiségét, melynek szem előtt tartásával születtek az idők során a legkiválóbb

minőségű, megbízható termékeink magabiztos megjelenésben testet öltve. 

A csaptelep-készítői szakértelem tradíciója hívta életre célkitűzésünket, hogy 

egyedülálló formában egyesítsük a kimagasló minőséget és a tökéletes designt.

Így jelenik meg minden termékünkben és ügyfeleink felé nyújtott szolgáltatásunkban

az igény, melyet jelmondatunkban így fogalmaztunk meg: Water in Perfection. 

Ez inspirál minket és ebben a szellemben cselekszünk 

a jövőben is.
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Műszaki 
áttekintő

Nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
A szerelvény nyílt rendszerű elektromos
vízmelegítőről üzemeltethető.

Szenzor
Mozgásérzékelővel ellátott szerelvény,
érintés nélkül működtethető.

Elemmel működtethető
A szerelvény elemmel
működtethető.

Hálózatról működtethető
A szerelvény hálózati áramról
működtethető.

HotStop
38° C-ra beállított 
hőfokkorlátozó.

Eco
40 %-kal alacsonyabb 
vízhasználat.

S-pointer
A vízsugár iránya tetszés szerint
állítható.

Egyszerű tisztítás
A használat befejeztével visszamaradt víz 
könnyen, gyorsan leereszthető a kézizuhanyból.
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KLUDI 
AMBA
Bársonyos szépség

Visszafogott, mégis feltűnő: 

ez a KLUDI AMBA. Határozott, de

finom vonalvezetése harmóniát alkot 

a lágy megjelenésű felületével. 

Különleges megjelenése szinte önálló

kategóriát alkot a csaptelepek

világában!

www.kludiamba.com
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530230575
egykaros mosdócsap
530260575
lefolyógarnitúra nélkül

532980575
egykaros mosdócsap 
mosdótálhoz 
magasított kivitel: 273 mm

532440575
falsík alatti, kétlyukas, fali,
egykaros mosdócsap látható
rész (186 mm)

KÁD

534450575
egykaros kádtöltő- 
és zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval

534470575
háromlyukas szerelésű alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

534010538
termosztátos kádtöltő- 
és zuhanycsap visszafolyás-
gátlóval

536500575
falsík alatti egykaros kádtöltő-
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

537100575
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

534000538
termosztátos zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

532160575
bidécsap
lefolyógarnitúrával

535900575
egykaros kádtöltő- és zuhanycsap
szabadon álló kádakhoz
FLEXX.BOXX 88088 
burkolat alatti egységhez

MOSDÓ

ZUHANY

BIDÉ
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KLUDI 
ADLON
Nosztalgia
csúcstechnológiával

KLUDI ADLON - a századforduló 

luxusának bűvöletében. A jellegzetes

kereszt formájú fogantyúktól kezdve 

az értékes porcelánintarziákon át, a

kifolyók hat élű fazettacsiszolá sáig - 

a csodás armatúra finoman kidolgo-

zott részleteivel a legmagasabb

elvárásoknak is megfelel, a Swarovski

kristállyal díszített fogantyúkkal

pedig igazán lenyűgöző enteriőrt

teremt.

A csaptelepcsalád konyhai 

termékeit az 59. oldalon találja.
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51010..20 
mosdócsap
lefolyógarnitúrával
króm 05, aranyozott 45

51046..20
háromlyukas szerelésű
mosdócsap
króm 05, aranyozott 45

51043..20
háromlyukas szerelésű
mosdócsap
króm 05G5, aranyozott 45G4

KÁD

51525..20
négylyukas szerelésű alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
króm 05, aranyozott 45

51441..20
kádtöltő- és zuhanycsap
zuhanygarnitúrával
króm 05, aranyozott 45

51720..20 
falsík alatti termosztát zárószeleppel
króm 05, aranyozott 45
35156 falsík alatti egységhez

BIDÉ

51211..20 
bidécsap
króm 05, aranyozott 45

51610..20
zuhanycsap
zuhanygarnitúra nélkül
króm 05G5, aranyozott 45G4

51719..20 
falsík alatti termosztát 
zárószelep nélkül
króm 05, aranyozott 45
35158 falsík alatti egységhez

51014..20
állószelep
jelölés: hideg / COLD
króm 05, aranyozott 45

27103..
zuhanygarnitúra, L=600 mm
króm 05, aranyozott 45

MOSDÓ

ZUHANY

F
Ü

R
D

Ő
S

Z
O

B
A

I 
S

Z
E

R
E

LV
É

N
Y

E
K



KLUDI 
BALANCE
Tökéletes harmónia

A KLUDI BALANCE a természetesség

és funkcionalitás 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.

A termékcsaládban szenzoros 

üzemeltetésű csaptelep is található. 

Bővebb információ a 35. oldalon.
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520230575 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

522960575
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz 
magasított kivitel: 212 mm

5210005
szenzoros mosdócsap,
6 V-os lítium elemmel 
működtethető

KÁD

524450575
egykaros kádtöltő-
és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

524470575
háromlyukas szerelésű 
alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

526500575 
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

ZUHANY

527100575
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

352500575
termosztátos zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval 
zuhanygarnitúra nélkül

522160575
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

525900575 
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap szabadon álló
kádakhoz
FLEXX.BOXX 88088 
burkolat alatti egységhez

MOSDÓ

BIDÉ

522470575
kétlyukas, fali, egykaros 
mosdócsap látható rész
38242 falsík alatti egységhez
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KLUDI 
BALANCE
WHITE
Funkció és látvány
találkozása

A KLUDI BALANCE WHITE az

érzékekre hat: a fehér a frissesség és

tisztaság színe. A visszafogott króm

részek kiemelik a fehér felületeket,

így hangsúlyozva a forma könnyed-

ségét. A kar íve a lebegés illúzióját

kelti – ugyanakkor precíz beállítást

tesz lehetővé. 

A KLUDI BALANCE WHITE a KLUDI

BALANCE családot egészíti ki és

teszi teljessé a fürdőszoba-koncep-

ciót: a világos terekben harmóniát

teremt, a sötét színhatású fürdőkben

pedig izgalmas kontrasztot hoz létre.

A termékcsaládban szenzoros

üzemeltetésű csaptelep is található.

Bôvebb információ a 35. oldalon.
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520239175 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

522989175
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz 
magasított kivitel: 272 mm

522479175
kétlyukas, fali, egykaros 
mosdócsap látható rész
38242 falsík alatti egységhez

KÁD

524459175
egykaros kádtöltő-
és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

524479175
háromlyukas szerelésű 
alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

526509175 
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

ZUHANY

527109175
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

526559175
falsík alatti  zuhanycsap, 
látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

528359175
termosztátos, falsík alatti 
zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

525909175 
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap szabadon álló 
kádakhoz
FLEXX.BOXX 88088 
burkolat alatti egységhez

MOSDÓ BIDÉ

522169175
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával
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KLUDI 
BOZZ
Fókuszban a forma

A KLUDI BOZZ formavilágát a

henger ihlette: a csaptelep minden

része hengeres formából áll, így

alkotnak tökéletesen harmonikus

összképet. Természetes és letisztult

design!

14

383930520
háromlyukas szerelésű 
mosdócsap
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382910576 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

382960576
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz
magasított: 234 mm

382940576
egykaros mosdócsap
elfordítható kifolyóval
lefolyógarnitúrával

380160530
állószelep 
kezelőelemmel

382440576
falsík alatti, kétlyukas, 
fali, egykaros mosdócsap
látható rész 38243 falsík
alatti egységhez

386910576
egykaros kádtöltő- 
és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

386500576 
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

ZUHANY

388310576
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

352030538
termosztátos
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

384240576 
négylyukas szerelésű 
alsóhidas kádtöltő- és
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

385330576
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

386550576
falsík alatti zuhanycsap, 
látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

389990576
higiéniai
zuhanykészlet
38826Z falsík 
alatti egységhez

MOSDÓ

KÁD

BIDÉ

F
Ü

R
D

Ő
S

Z
O

B
A

I 
S

Z
E

R
E

LV
É

N
Y

E
K

381460520
falsík alatti, háromlyukas, 
fali, kétgombos mosdócsap,
komplett készlet



KLUDI E2
Tiszta vonalak
művészete

A gondosan kidolgozott kar minden 

alkalommal megragadja a tekintetet

– egy működtető egység egyedülál-

lóan légies megjelenéssel. Finom

vonalai a tisztaságot jelenítik meg.

A modern design ékköve a Soft

Edge: lágy formákat kölcsönöz a

csaptele pek nek, a felületeknek; 

lekerekíti az éleket és egyensúlyt

teremt az összképben. 

A KLUDI E2 küldetése, hogy az Ön

fürdőszobájában otthonos, visszafo-

gott atmoszférát teremtsen.
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490230575 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

492980575
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz
magasított: 260 mm

492440575
falsík alatti, kétlyukas, fali,
egykaros mosdócsap
látható rész

494260575
háromlyukas szerelésű 
alsóhidas kádtöltő- és 
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

494450575
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

495030575 
kádbefolyó
kar benyúlása: 175 mm

496500575 
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

498300575
termosztátos, falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011 falsík alatti
egységhez

497140575
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

495900575 
egykaros kádtöltő- és zuhany-
csap szabadon álló kádakhoz
FLEXX.BOXX 88088 
burkolat alatti egységhez

492160575
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

497290575
falsík alatti termosztát, 
látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

MOSDÓ

KÁD

BIDÉ

492960575
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz
magasított: 155 mm

ZUHANY
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KLUDI 
MX
Kifinomult 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.

A csaptelepcsalád konyhai 

termékeit az 58. oldalon találja.



331840562
XXL egykaros 
mosdócsap
megemelhető 
csaptesttel

334450562
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

KÁD

334460562
háromlyukas szerelésű 
alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

354310538
termosztátos kádtöltő- és
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

336500562 
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

332150562
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

337100562
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval 
zuhanygarnitúra nélkül

354300538
termosztátos zuhanycsap
átforrósodás mentes csaptest, 
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

MOSDÓ

BIDÉ

19

ZUHANY

331250562 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával
331260562 
lefolyógarnitúra 
nélkül

358350538
termosztátos falsík alatti zuhanycsap
FLEXX.BOXX 88011 falsík alatti 
egységhez
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KLUDI 
AMEO
Egy csepp luxus

Egy csepp luxus és egy csipet extra -

vagancia megfűszerezi fürdőszobája

enteriőrjét. Egyszerű, lekerekített 

formájával a KLUDI AMEO a legújabb,

soft-minimalizmusba hajló trendet

hozza el az Ön fürdőszobájába. 

Amellett, hogy a legújabb designt

képviseli, a funkciók terén is számos

megoldást kínál.
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410290575 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

410250575
egykaros mosdócsap
oldalkaros kivitel, 
lefolyógarnitúrával

414450575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval 
zuhanygarnitúra nélkül

416710575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap, oldalkaros kivitel,
zuhanygarnitúra nélkül, 
visszafolyásgátlóval

414470575 
háromlyukas szerelésű 
alsóhidas kádtöltő- és
zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval

416500575 
falsík alatti kádtöltő- és
zuhanycsap 
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

ZUHANY

417100575
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

416750575
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
oldalkaros kivitel,
zuhanygarnitúra nélkül

416550575
falsík alatti zuhanycsap
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

418350575
falsík alatti, termosztátos
zuhanycsap
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

413930530
mosdócsap háromlyukas 
szerelési mód

MOSDÓ

412160575
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

BIDÉ

KÁD
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412440575
falsík alatti, kétlyukas, egykaros
mosdócsap látható rész 
38242 falsík alatti egységhez
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KLUDI 
OBJEKTA
Időtálló forma 

A KLUDI OBJEKTA a KLUDI OBJEKTA

MIX NEW új megtestesülése. 

A megújult design a lágy vonal -

vezetést 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!

A csaptelepcsalád konyhai 

termékeit az 57. oldalon találja.



322330575 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

321260575
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúra nélkül

320230575
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

KÁD

326530575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap
s-pointer perlátorral
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

326500575
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

324160575
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

327640575 
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval 
zuhanygarnitúra nélkül

352000538
termosztátos zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül 

326510575
zuhanycsap
függőleges csaptest
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

MOSDÓ

BIDÉ

ZUHANY
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KLUDI 
Q-BEO
Markáns kubizmus

A KLUDI Q-BEO tisztelgés a 

kubizmus férfias és erős formái előtt.

Diszkréten ívelt élek és a különleges

kar alkotják a csaptelepcsalád egyedi

megjelenését.
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500230565 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

500260565
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúra nélkül

501430565
mosdócsap
háromlyukas szerelési mód

KÁD

504430565
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

504240565
négylyukas szerelésű 
alsóhidas
kádtöltő- és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval

508300565 
falsík alatti, termosztátos kádtöltő-
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

506500565 
falsík alatti kádtöltő- és 
zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

508350565 
falsík alatti, termosztátos
zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

506550565 
falsík alatti zuhanycsap,
látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

504000565
termosztátos zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

507140565
egykaros zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

MOSDÓ

502160565
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

BIDÉ

ZUHANY
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KLUDI
ZENTA
Rendkívüli sokoldalúság

A KLUDI ZENTA  lekerekített és éles 

sarkainak összjátéka tökéletesen illeszkedik 

minden fürdőszobába. A kiterjedt termékcsalád 

egyes tagjai króm/fehér illetve króm/fekete 

kivitelben is elérhetők.

A termékcsaládban szenzoros üzemeltetésű 

csaptelep is található. Bővebb információ 

a 34. oldalon.

A csaptelepcsalád konyhai termékeit 

az 56. oldalon találja.
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38250..75 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával
05 króm, 91 fehér, 86 fekete

382570575
egykaros mosdócsap
mosdótálhoz
magasított kivitel: 258 mm

382940575
egykaros mosdócsap
elfordítható kifolyóval
lefolyógarnitúrával

382440575
falsík alatti, kétlyukas, fali, 
egykaros mosdócsap 
látható rész
38243 falsík alatti egységhez

38670..75
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
05 króm, 91 fehér, 86 fekete

384460575 
kádtöltő- és zuhanycsap, 
háromlyukas szerelési mód
visszafolyásgátlóval

38650..75
falsík alatti,  kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez
05 króm, 91 fehér, 86 fekete

38870..75
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
05 króm, 91 fehér, 
86 fekete

382550575
egykaros mosdócsap
elfordítható kifolyóval
lefolyógarnitúrával

420250575
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

35101..38 
termosztátos kádtöltő- 
és zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval,
zuhanygarnitúra nélkül

38530..75
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával
05 króm, 91 fehér, 
86 fekete

35100..38
termosztátos zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
05 króm, 91 fehér, 
86 fekete

388300545
termosztátos, falsík alatti
kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

MOSDÓ

KÁD

BIDÉZUHANY
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KLUDI 
TERCIO
Időtlen design

A KLUDI TERCIO csaptelepek értik 

a trendet: az egyenes csaptest 

harmonizál a lágy felületekkel. 

A KLUDI TERCIO modern formáihoz

szélesebb kar és kifolyó tartozik. 

A kezelőkar lágy íve kellemes

használatot biztosít. A KLUDI 

TERCIO magában hordozza az

egységes fürdőszobai- és 

konyhadesign lehetőségét.

A csaptelepcsalád konyhai 

termékeit a 60. oldalon találja.
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384810575 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

384840575
egykaros 
mosdócsap XL

380230575
egykaros 
mosdócsap
lefolyógarnitúrával

383940575
mosdócsap
háromlyukas 
szerelési mód

KÁD

384820575
egykaros kádtöltő- 
és zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

384230575
négylyukas szerelésű 
alsóhidas kádtöltő- és
zuhanycsap 
visszafolyásgátlóval

386510575
falsík alatti kádtöltő- 
és zuhanycsap, látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

384420575 
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül 

386560575
falsík alatti zuhanycsap,
látható rész
FLEXX.BOXX 88011
falsík alatti egységhez

384320575
egykaros bidécsap
lefolyó garnitúrával

MOSDÓ

BIDÉZUHANY
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KLUDI 
LOGO
NEO
A logikus választás

A KLUDI LOGO NEO csaptelep -

családot a karcsú vonalak és 

a megbízható technológia jellemzi.

A leegyszerűsített formavilágú

csaptelep valódi minőséget képvisel.

A csaptelepcsalád konyhai 

termékeit a 61. oldalon találja.
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37282..75 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával
05 króm, 91 fehér

372850575
egykaros mosdócsap XS
lefolyógarnitúrával

370230575
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

372870575
egykaros mosdócsap
orvosi emelőkarral (180 mm)
lefolyógarnitúrával

372840575
egykaros mosdócsap
egészségügyi karral (120 mm)
lefolyógarnitúrával

374190575
falsík alatti egykaros
kádtöltő- és zuhanycsap,
látható rész
38625 falsík alatti egységhez 

ZUHANY

37841..75
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
05 króm, 91 fehér

375920575
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap
csőméret: 45 mm
zuhanygarnitúrával

374200575
falsík alatti egykaros 
zuhanycsap, látható rész
38625 falsík alatti egységhez 

37533..75
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával
05 króm, 91 fehér

MOSDÓ

BIDÉ

KÁDCARE

372890575
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával,
hidegvíz középállásnál
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37681..75
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsap visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül
05 króm, 91 fehér



KLUDI 
MARIS
Örökérvényű design

Az enyhén ívelt vonalú csaptest és

az egyszerűség bája adja a termék -

család szellemiségét. A könnyű 

kezelhetőség és funkcióközpontú

tervezés alkotta KLUDI MARIS 

diszkréten belesimul a fürdőszobai

enteriőrbe.
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383810581 
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúrával

383840581
egykaros mosdócsap
XL kivitel,
lefolyógarnitúrával

383800581
egykaros mosdócsap
lefolyógarnitúra nélkül

KÁD

386830581
egykaros kádtöltő- és
zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

384190581
falsík alatti kádtöltő- és 
zuhanycsap
38625 falsík alatti 
egységhez

ZUHANY

388420581
egykaros zuhanycsap
visszafolyásgátlóval
zuhanygarnitúra nélkül

384200581
falsík alatti zuhanycsap,
látható rész
38625 falsík alatti 
egységhez

MOSDÓ

385320581
egykaros bidécsap
lefolyógarnitúrával

BIDÉ
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KLUDI
PUSH
Különleges zuhanyélmény

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 keverőtárcsával történik. 

A gombok beépítéskor személyre szabhatóak:

az egység egy vagy két vízvételi lehetőséghez

csatlakoztatható, így például fejzuhany- és

oldalzuhany kombinációját is vezérelheti. 

386110538
nyomógombos vezérlésű 
falsík alatti zuhanycsap
látható rész 
szabályzóegységgel, 
előlappal  két vízvételi
lehetőséggel KLUDI
FLEXX.BOXX 88011  falsík
alatti egységhez
előlap egy vízvételi
lehetőséghez: 386010538

386020538
nyomógombos vezérlésű 
falsík alatti zuhanycsap
látható rész 
szabályzóegységgel, 
előlappal  egy vízvételi
lehetőséggel KLUDI
FLEXX.BOXX 88011  falsík
alatti egységhez
előlap két vízvételi
lehetőséghez: 386010538

388120538
nyomógombos vezérlésű 
termosztátos falsík alatti
zuhanycsap látható rész 
szabályzóegységgel, 
előlappal, két vízvételi
lehetőséggel KLUDI
FLEXX.BOXX 88011  falsík
alatti egységhez
előlap egy vízvételi
lehetőséghez: 388020538

388010538
nyomógombos vezérlésű 
termosztátos falsík alatti
zuhanycsap látható rész 
szabályzóegységgel, 
előlappal  egy vízvételi
lehetőséggel KLUDI
FLEXX.BOXX 88011  falsík
alatti egységhez
előlap két vízvételi
lehetőséghez: 388110538

34
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KLUDI ZENTA
3810005
szenzoros mosdócsap,
6 V-os lítium elemmel 
3820005 hálózati 
csatlakozóval

KLUDI ZENTA
3850005
szenzoros, falsík alatti 
szerelésű mosdócsap, 
hőfokszabályozó karral, 
kar benyúlása 190 mm
38001 vagy 38002 
falsík alatti egységhez

KLUDI BALANCE
5210005
szenzoros mosdócsap,
6 V-os lítium elemmel 
működtethető
5220005 hálózati 
csatlakozóval

KLUDI BALANCE WHITE
5210091
szenzoros mosdócsap,
6 V-os lítium elemmel 
működtethető
5220091 hálózati 
csatlakozóval

KLUDI 
SZENZOROS

CSAPTELEPEK

Érintés nélküli
higiénia

A szenzoros technológiával mosdó-

és moso gató csaptelepeknél egya -

ránt találkozhatunk. Egy infravörös

szenzor teszi lehetôvé, hogy érintés

nélkül nyissuk meg a vizet. Ezek a

csaptelepek így kivételesen higiéni -

ku san működtethetők. Az érintés-

mentes működ tetésnek köszön-

 hetően a csap telep könnyen tisztít -

ható, hiszen az elzá ráshoz nem kell

vizes kézzel a fogantyúhoz nyúlni.

A szenzoros csaptelepek teljes

választéka megtalálható a

www.kludi.hu oldalon.
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KLUDI 
ZUHANY-
TERMÉKEK

A testreszabott
zuhanyzásért

Kézizuhanyok és fejzuhanyok, 

termosztáttal, vagy önmagában 

szerelt DUAL SHOWER SYSTEM

zuhanyrendszerek, változatos 

design és praktikus funkciók –

a KLUDI széleskörű zuhany termék

kínálata megoldást nyújt 

a különböző típusú igényekre 

a személyre szabott zuhany -

élmény érdekében.

Fix zuhanytartós termékeink, 

valamint a teljes zuhanytermék

kínálat megtalálható a 

www.kludi.hu oldalon.

KLUDI A-QA i
6610005-00
nagyméretű 
kézizuhany 
(fejátmérő: 137 mm)

KLUDI A-QA s
6570005-00
háromfunkciós 
kézizuhany

KLUDI A-QA b
6560005-00
ECO funkció: 40%  
vízmegtakarítás

KLUDI A-QA
3910005-00
kézizuhany

36

KLUDI LOGO 3S
6830005-00
háromfunkciós 
kézizuhany

KLUDI 
FRESHLINE 3S
6790005-00
háromfunkciós 
kézizuhany

KÉZIZUHANYOK

KLUDI FIZZ 3S
6770005-00
háromfunkciós 
kézizuhany

KLUDI FIZZ 1S
6760005-00
kézizuhany

KLUDI 
FRESHLINE 1S
6780005-00
kézizuhany

KLUDI Q-BEO
5010005-00
állítható 
dőlésszögű 
kézizuhany

KLUDI ZENTA 3S
6080005-00
háromfunkciós 
kézizuhany

KLUDI ZENTA 2S
6070005-00
kétfunkciós 
kézizuhany

KLUDI ZENTA 1S
6060005-00
kézizuhany

KLUDI LOGO 1S
6810005-00
kézizuhany
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KLUDI ADLON
27510..
fejzuhany 
átmérő: 200 mm 
27514.. zuhanykarhoz 
05 króm, 45 aranyozott

KLUDI 
FRESHLINE
6751105-00
tányér-fejzuhany
átmérő: 250 mm

FEJZUHANYOK

OLDALZUHANYOK

KLUDI FIZZ
6757805-00
háromkamrás 
fejzuhany
átmérő: 290 mm

KLUDI FIZZ
6757505-00
kétkamrás 
fejzuhany
átmérő: 340 mm

KLUDI FIZZ
6758005-00
fejzuhany KLUDI FIZZ
3S három funkciós 
kézizuhannyal

KLUDI FIZZ
6757005-00
fejzuhany
KLUDI FIZZ 1S 
kézizuhannyal

KLUDI A-QA
6444005-00
szögletes 
fejzuhany
méret:
400x400 mm

KLUDI A-QA
6442005-00
ultravékony 
fejzuhany 
méret:
200x200 mm

KLUDI A-QA
6453005-00
fejzuhany
lekerekített
méret: 
200x200 mm

KLUDI A-QA
6434005-00
tányér-fejzuhany
átmérő: 400 mm

KLUDI A-QA
6488005-00
2S fejzuhany

KLUDI A-QA
6652105-00
'ECO' 
tányér-fejzuhany
átmérő: 245 mm

KLUDI A-QA
6653005-00
fejzuhany
méret: 
200x200 mm

KLUDI FIZZ
6708305-00
oldalzuhany
vízsugár szöge
állítható

KLUDI A-QA
6108305-00
oldalzuhany
vízsugár szöge
állítható

KLUDI A-QA
6051005-00
zuhatag- 
vízsugár

KLUDI A-QA
4940205-00
fejzuhany
méret:
140x245 mm
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KLUDI FIZZ
3S zuhanygarnitúra
6774005-00
900 mm-es falirúddal
KLUDI FIZZ 3S három-
funkciós kézizuhannyal
KLUDI SUPARAFLEX 
SILVER gégecsővel
(hossz: 1600 mm)

KLUDI A-QA i
1S zuhanygarnitúra
6614005-00
900 mm-es falirúddal
KLUDI A-QA i 1S 
kézizuhannyal
KLUDI SUPARAFLEX 
csavarodásmentes 
gégecsővel 
(hossz: 1600 mm)

KLUDI A-QA v
3S zuhanygarnitúra
6209605-00
1100 mm-es falirúddal
KLUDI A-QA s 3S három-
funkciós kézizuhannyal,
KLUDI SUPARAFLEX
csavarodásmentes 
gégecsővel 
(hossz: 1600 mm)

KLUDI FIZZ
3S zuhanygarnitúra
6774091-00
L= 900 mm KLUDI FIZZ
fehér 3S kézizuhannyal
fehér gégecsővel

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
6085091-00
KLUDI ZENTA
Black&White 
kézizuhannyal 
L=900 
fehér gégecsővel

KLUDI ZENTA
3S zuhanygarnitúra
60840..-00
KLUDI ZENTA  Black&White 
kézizuhannyal 
L=900, gégecsővel
86 fekete 91 fehér

KLUDI LOGO
1S zuhanygarnitúra
6864205-00
L=955 mm fém falirúd

KLUDI ZENTA
2S zuhanygarnitúra
6073005-00
600 mm-es falirúddal
KLUDI ZENTA 
2S kétfunkciós 
kézizuhannyal
KLUDI Logoflex 
gégecsővel
(hossz: 1600 mm) 

KLUDI FRESHLINE
3S zuhanygarnitúra
6793005-00
L = 600 mm
6794005-00
L = 900 mm

KLUDI LOGO
1S zuhanygarnitúra
6816005-00
L = 600 mm
6819005-00
L = 900 mm

ZUHANY-
GARNITÚRÁK
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ZUHANYSZETTEK KÁDHOZ

F
Ü

R
D

Ő
S

Z
O

B
A

I 
S

Z
E

R
E

LV
É

N
Y

E
K

KLUDI FRESHLINE
6795005-00
zuhanyszett
3S kézizuhannyal 
6785005-00
1S kézizuhannyal

KLUDI FRESHLINE
6787005-00
zuhanyszett 
kézizuhanytartós 
gégecsőcsatlakozóval
1S kézizuhannyal

KLUDI LOGO
6803005-00
zuhanyszett
3S kézizuhannyal 
6801005-00
1S kézizuhannyal

KLUDI ZENTA
60650..-00
zuhanyszett 
ZENTA
Black&White 1S
kézizuhannyal 
86 fekete, 91 fehér

KLUDI ZENTA
6066091-00
zuhanyszett 
ZENTA
Black&White 1S
kézizuhannyal

KLUDI FIZZ
67750..-00
zuhanyszett 
3S kézizuhannyal
05 króm, 91 fehér

KLUDI FIZZ
67070..-00
zuhanyszett
kézizuhanytartós
gégecsőcsatlakozóval
1S kézizuhannyal
05 króm, 91 fehér

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

KLUDI A-QA b
6567005-00
ECO zuhanyszett
kézizuhanytartós
gégecsőcsatlakozóval
1S kézizuhannyal



KLUDI 
DUAL 
SHOWER
SYSTEM
Több mint egy zuhany

A KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM egy kézizuhany

és egy fej zu hany kombinációjából áll. Alap vető

tulajdonságai között szerepel az egyszerű

használat és a kiváló mi nő ség. Formaterve zésének 

kö szön  hetően bármely sze rel vény  szériával

könnye dén kombinálható, ezáltal minden 

fürdőszoba stílusba harmonikusan – akár utólag

is – falbontás nélkül beilleszt hető. A fejzuhanyhoz

vezető rúd elfordítható és magassága is változ-

tatható.
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6167705-00
KLUDI ZENTA
ø 175 mm tányér-
fejzuhannyal
KLUDI ZENTA 1S
kézizuhannyal

6709005-00
KLUDI FRESHLINE
ø 250 mm tányér-
fejzuhannyal
KLUDI FRESHLINE 3S
kézizuhannyal

6609105-00
KLUDI A-QA
ø 200 mm tányér-
fejzuhannyal
KLUDI A-QA s
kézizuhannyal

6809305-00
KLUDI LOGO
ø 200 mm tányér-
fejzuhannyal
KLUDI LOGO 1S
kézizuhannyal

6709105-00
KLUDI FIZZ
Kétkamrás 
fejzuhannyal 
KLUDI FIZZ 3S 
kézizuhannyal

KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM csaptelep nélkül
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6808505-00
KLUDI LOGO
ø 200 mm tányér-fejzuhannyal
egykaros zuhany csapteleppel
KLUDI LOGO 3S kézizuhannyal

6808305-00
KLUDI LOGO
ø 200 mm tányér-fejzuhannyal
egykaros kádtöltő- és 
zuhanycsapteleppel
KLUDI LOGO 3S
kézizuhannyal

Egykaros csapteleppel szerelt KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM
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4909505-00
KLUDI A-QA THERMOSTAT 
DUAL SHOWER SYSTEM
termosztátos csapteleppel
KLUDI A-QA fejzuhannyal
KLUDI A-QA kézizuhannyal

6709505-00
KLUDI FIZZ THERMOSTAT 
DUAL SHOWER SYSTEM
termosztátos csapteleppel
KLUDI FIZZ háromkamrás 
fejzuhannyal
KLUDI FIZZ 1S kézizuhannyal

6709205-00
KLUDI FRESHLINE THERMOSTAT 
DUAL SHOWER SYSTEM
termosztátos csapteleppel
KLUDI FRESHLINE ø 250 mm 
tányér-fejzuhannyal
KLUDI FRESHLINE 3S 
kézizuhannyal

6609505-00
KLUDI A-QA THERMOSTAT 
DUAL SHOWER SYSTEM
termosztátos csapteleppel
KLUDI A-QA ø 200 mm 
tányér-fejzuhannyal
KLUDI A-QA s 
kézizuhannyal

6809205-00
KLUDI LOGO THERMOSTAT 
DUAL SHOWER SYSTEM
termosztátos csapteleppel
KLUDI LOGO ø 200 mm 
tányér-fejzuhannyal
KLUDI LOGO 3S 
kézizuhannyal
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496550575

498300575

498350575

KLUDI
FLEXX.BOXX
Maxximális 
flexxibilitás

A KLUDI FLEXX.BOXX a KLUDI falsík alatti
szerelésű terméke. 
Egy „fal ba süllyesztett” és egy lát ha tó 
elemből áll. Előnye, hogy az építkezés, vagy
felújítás során csak a gépészeti előkészítést
kell meg tenni - azaz a falsík alatti egységet
beépíteni -, hiszen a funkcionális előlap
utólag is kivá laszt ható. 
A KLUDI FLEXX.BOXX 88011-es falsík alatti
egység hez számos KLUDI termékcsalád
kínálatában talál funkcionális előlapot. 
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536500575

536570575

538300575

536550575

538350575

52650..75*496500575

496570575 526570575

52830..75*

52655..75*

52835..75*

*05 króm, 91 fehér

Termék-
családok

506500565

506570565

508300565

506550565

508350565

KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI
AMBA E2 BALANCE Q-BEO

FALSÍK ALATTI 
EGYKAROS 
KÁD/ZUHANY-
CSAP, ALSÓ-
VÁLTÓS

FALSÍK ALATTI 
EGYKAROS 
KÁD/ZUHANY-
CSAP, FELSŐ 
VÁLTÓS

FALSÍK ALATTI 
TERMOSZTÁTOS 
KÁD/ZUHANY-
CSAP

FALSÍK ALATTI 
EGYKAROS 
ZUHANYCSAP

FALSÍK ALATTI 
TERMOSZTÁTOS 
ZUHANYCSAP



KLUDI KLUDI            KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI KLUDI 
MX AMEO BOZZ    ZENTA OBJEKTA TERCIO PUSH

386500576

386570576

386550576

336500562

336570562

358300538

336550562

358350538

416500575

416570575

418300575

416550575

418350575

326500575

326570575

358300538

326550575

358350538

386110538

388110538

386020538

388020538

38650..75*

386570575

388300545

38655..75*

388350545

386560575

386510575

*05 króm, 91 fehér, 86 fekete
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5397505 
pohártartó
falra szerelhető 
kivitel

5397605
folyékonyszappan
adagoló

5398505
szappantartó
falra szerelhető 
kivitel

KLUDI 
KIEGÉSZÍTŐK
Tartozékok: egységes 
design a fürdőben
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4897505 
pohártartó
falra szerelhető 
kivitel

4897605
folyékonyszappan 
adagoló
falra szerelhető kivitel

4898505
szappantartó
falra szerelhető 
kivitel

4998205 
univerzális 
pohártartó
falra szerelhető 
kivitel

4997605
folyékonyszappan 
adagoló
falra szerelhető 
kivitel

4998505
szappantartó
falra szerelhető 
kivitel
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4897705
kétkaros
törölközőtartó

4897105
toalettpapír-tartó
falra szerelhető 
kivitel

4897205 
tartalék 
toalettpapír-tartó

4898705
szivacskosár
sarokrögzítés

4897405
toalettkefe garnitúra
falra szerelhető 
kivitel

4898005 
törölközőtartó
L=650 mm

4997705
kétkaros
törölközőtartó

4997105
toalettpapír-tartó
falra szerelhető 
kivitel

4997205 
tartalék 
toalettpapír-
tartó

4998405
akasztó

4997405
toalettkefe garnitúra
falra szerelhető 
kivitel

4998005 
törölközőtartó
L=650 mm

5397105
toalettpapír-tartó
falra szerelhető 
kivitel

5397205 
tartalék 
toalettpapír-tartó

5397405
toalettkefe garnitúra
falra szerelhető 
kivitel

5397705
kétkaros
törölközőtartó

5398405
akasztó

5398005 
törölközőtartó
L=650 mm
5397905 
L=850 mm
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Műszaki 
áttekintő

Szenzor
Mozgásérzékelővel ellátott szerelvény,
érintés nélkül működtethető.

Elemmel működtethető
A szerelvény elemmel
működtethető.

Hálózatról működtethető
A szerelvény hálózati áramról
működtethető.

Multicsatlakozó
Mosó- és mosogatógép
csatlakoztatásához.

Eco
40 %-kal alacsonyabb 
vízhasználat.

Bajonettzár
Az ablak alá szerelt csap kivehető
és oldalra dönthető.

Kihúzható kifolyó
A kihúzható kifolyó több
munkateret biztosít.

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

48

Nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
A szerelvény nyílt rendszerű elektromos
vízmelegítőről üzemeltethető.

Konyha

KLUDI ADLON

KLUDI BINGO STAR

     KLUDI BOZZ 

KLUDI E-GO 

KLUDI L-INE 

KLUDI L-INE S

KLUDI LOGO NEO

KLUDI MARIS

KLUDI MX

KLUDI OBJEKTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TANGENTA

KLUDI TERCIO

KLUDI TRENDO

KLUDI ZENTA

•
•

•

•
•
• •

•

•

•
•
• •

•
•
•



49

K
O

N
Y

H
A

I 
S

Z
E

R
E

LV
É

N
Y

E
K

• • • • •
•

• • • •
• • • •

•

•

• • • •

• • • •

•
• • • •

• •
••



44941F875
egykaros mosogatócsap
elfordítható (110°), 
kihúzható,
edényzuhanyos 
kifolyóval, 
dörzscsiszolt, nemesacél

44991F875
egykaros mosogatócsap
elfordítható (110°), 
kihúzható kifolyó
dörzscsiszolt, nemesacél 
felület

KLUDI
TANGENTA
Letisztult elegancia

A legmagasabb minőségnél nincs 

szükség kompromisszumokra – ez 

a KLUDI TANGENTA mottója. 

Az egykaros mosogatócsapok 

rozsdamentes acélból készülnek, 

különleges megjelenésüket pedig 

a felület finom csiszolásának 

kö szönhetik. Alapanya guk garantálja 

a hosszú élettartamot és magas 

ellenálló képességet. A purizmus 

stílusát idéző csaptelepek magas 

fokú funkcionalitást, ugyan akkor 

kiemelkedő értéket tükröznek.

A nemesacél felület eleganciát 

kölcsö nöz a csaptelepnek, és így 

az egész konyhának.

44904F875
egykaros mosogatócsap
elfordítható (360°)
dörzscsiszolt, nemesacél 
felület
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422050575
elektronikus, egykaros mosdócsap 
hálózati áramról működtethető 
elfordítható (360°) kifolyó 

422150575
elemről működtethető

KLUDI
E-GO
Mindig a figyelem
középpontjában

Az eredetiség szerelmeseinek. 

A KLUDI E-GO termékcsalád 

tagjait azoknak ajánljuk, akik 

kedvelik a lenyűgöző megjelenés

és kényelem kombinációját. 

Ezek a csaptelepek kiválóan

illeszkednek a modern és 

minimalista enteriőrbe.

A flexibilis, leemelhető kifolyó

éppen annyira lenyűgöző látvány,

amennyire lenyűgöző segítség 

a mindennapos konyhai feladatok

során.

422000575
elektronikus, egykaros mosdócsap 
hálózati áramról működtethető 
elfordítható (360°) kifolyó 

422100575
elemről működtethető
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KLUDI
L-INE
L, mint linearitás

L, mint linearitás: A minimalista

KLUDI L-INE valódi védjegye,

amely a modern konyhák

purista megjelenéséhez

tökéletesen illeszkedik. 

A teleszkópos kifolyóval 

felszerelt KLUDI L-INE egykaros

csapok a csúcsminő ségért, 

a formatervezésért és a

használatért járó Plus X Award

mindhárom kategóriá jában 

diadalmaskodtak és 2011 

leg jobb termékének is

megválasztották!
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428210577
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható, 7 cm-ig
fixen kihúzható kifolyó

428140577 
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható kifolyó
(360°)
428170577
egykaros, 
bajonettzáras 
mosogatócsap,
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel

428160577 
egykaros 
mosogatócsap
multi-csatlakozóval,
mosó-, vagy 
mosogatógép 
számára,
elfordítható 
kifolyó (360°)

428530577
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható
kifolyó (360°)



53

KLUDI 
L-INE S
Tiszta vonalak,
erős kontrasztok

A KLUDI L-INE S összetéveszt he -

tetlen designjával kivívja méltó

helyét a modern konyhák világá -

ban. Az elegáns, matt felület 

fe ke tével vagy fehérrel kombinálva

emeli ki a metálfényű részek 

csillogását. Az erős kontrasztok 

a ki zá rólag króm felületű

csaptelepek kreatív alternatívája

– ez jellemzi a KLUDI L-INE

karcsú, S-verzióját.

408030575
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható
kifolyó (360°)

408518775 
egykaros 
mosogatócsap
kihúzható
elfordítható
kifolyó (360°)

408519375 
egykaros 
mosogatócsap
kihúzható
elfordítható
kifolyó (360°)

408510575
egykaros 
mosogatócsap
kihúzható
elfordítható
kifolyó (360°)
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KLUDI
BINGO STAR
Inspiráló szabadság

Azok értékelik csak igazán a KLUDI 

BINGO STAR előnyeit, akik sok időt töltenek 

a konyhában. A magas ívű, dinamikus 

megjelenésű kifolyó alatti, megnövekedett 

mozgástér egyértelmű előny mindennapos 

konyhai munkák - főzés, mosogatás - során. 

Az áramvonalas formákon túl a sorozat 

sokoldalúsága is meggyőző.

A KLUDI BINGO STAR család egykaros

vagy kétgombos változatban kapható 

konyhai csapjai között olyan, speciális 

funkciókat is találunk, mint a csaptest 

elfektetését lehetővé tevő bajonettzár, 

vagy a mosó- és mosogatógépek 

csatlakoztatásához előkészített 

multi-csatlakozó.

428550578
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható (220°), 
kihúzható kifolyó
visszafolyásgátlóval

428630531
mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
428810531
bajonettzáras 
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel
428860531
multi-csatlakozóval

428520578
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható kifolyó (230°)
kihúzható öblítőzuhany

42803..78 
(05 króm, 96 nemesacél)
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
42857..78 
(05 króm, 96 nemesacél)
bajonettzáras, ablak alá 
szerelhető, kiemelhető 
kivitel 428360578
multi-csatlakozóval

428590578
egykaros mosogatócsap
leemelhető, elfordítható
(360°) kifolyó



33581..75 (05 króm, 96 nemesacél)
egykaros mosogatócsap
elfordítható (110°) kihúzható
öblítőzuhany
automatikus zuhany/vízsugár váltó

KLUDI
TRENDO
Egy klasszikus
újraértelmezése

A KLUDI TRENDO STAR utódja 

a KLUDI TRENDO. A legújabb 

designtrendekhez igazodva 

a KLUDI TRENDO kecsesebb,

egységesebb külsőt kapott. 

Az új, dinamikus megjelenés 

mellett megmaradt a széria

méltán kedvelt sokszínűsége: 

számos, egyedi funkciót rejtő 

változatban kapható króm, vagy

nemesacél felülettel!

33578..75 (05 króm, 96 nemesacél)
egykaros, bajonettzáras mosogatócsap 
elfordítható kifolyó (360°)
ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel
335790575
egykaros, bajonettzáras mosogatócsap
multi-csatlakozóval
csatlakozó mosó- vagy 
mosogatógép számára
ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel
33576..75 (05 króm, 96 nemesacél)
egykaros mosogatócsap 
multi-csatlakozóval
csatlakozó mosó- vagy 
mosogatógép számára
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KLUDI
ZENTA
Kiegyensúlyozott
geometria

Hasonló a hasonlót vonzza. 

Egy olyan konyhában, ahol 

a monokróm tónusok és

minimalista bútorelemek

az uralkodóak, szükség

van a tiszta vonalvezetésű

kiegészítőkre.

A KLUDI ZENTA többek

között ezt a szerepet is

betölti az erős és

domináns enteriőrökben.
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389840575
egykaros mosogatócsap 
elfordítható (360°) 
kifolyó

389739675
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható 
kifolyó (360°)

389810575
egykaros 
mosogatócsap 
elfordítható (110°), 
kihúzható kifolyó

389730575
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható 
kifolyó (360°)
389790575
nyílt rendszerű 
vízmelegítőhöz

389739175
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható 
kifolyó (360°)

389738675
egykaros 
mosogatócsap
elfordítható 
kifolyó (360°)
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KLUDI 
OBJEKTA
Klasszikus
modernitás

A design az aktuális trendeknek

felel meg: lágy vonalak, melyek

összhatásukban építészeti jellegű

formákat alkotnak. Ennek köszön-

hető, hogy a KLUDI OBJEKTA

számtalan konyhai stílusba 

harmonikusan illeszkedik. További

négy csaptelep-kivitel teszi 

teljessé a csaptelepcsalád 

termékpalettáját, és kínál

megoldást a különböző igényekre.

KLUDI OBJEKTA – formában és

funkcióban is modern klasszikus.

325810575 
egykaros mosogatócsap
elfordítható (110°), 
kihúzható kifolyó

328810575 
egykaros fali 
mosogatócsap
elfordítható kifolyó
kifolyó hossza 112 mm
328820575
kifolyó hossza 18  2 mm

325760575
egykaros mosogatócsap
multi-csatlakozóval,
mosó-, vagy 
mosogatógép számára,
elfordítható kifolyó (360°)
325770575
nyílt rendszerű 
vízmelegítőhöz
325790575
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel

325740575
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
325750575
nyílt rendszerű 
vízmelegítőhöz
325780575
ablak alá szerelhető, 
kiemelhető kivitel



KLUDI 
MX

399040562 
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
399060562
multi-csatlakozóval, csatlakozó
mosó- vagy mosogatógép
számára
399340562
bajonettzáras, ablak alá szerelhető,
kiemelhető kivitel

39904..62 
(82 króm/kávé, 92 króm/fehér)
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
39906..62
(82 króm/kávé, 92 króm/fehér)
multi-csatlakozóval, csatlakozó
mosó- vagy mosogatógép
számára

39941..62 
82 króm/kávé, 92 króm/fehér)
egykaros mosogatócsap
kihúzható öblítőzuhany
39945..62
(82 króm/kávé, 92 króm/fehér)
multi-csatlakozóval, csatlakozó
mosó- ,
vagy mosogatógép számára

399410562
egykaros mosogatócsap
kihúzható öblítőzuhany
399420562
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
399450562
multi-csatlakozóval, csatlakozó
mosó- , vagy mosogatógép
számára
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ADLON

516060520
mosogatócsap
egylyukas szerelési mód
keresztfogantyúval
516000520
mosogatócsap
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

KLUDI 
BOZZ

428030576
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°) 

428510576
egykaros mosogatócsap 
elfordítható (230°), 
kihúzható kifolyó 
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KLUDI 
SCOPE

33930..75 (05 króm, 96 nemesacél)
egykaros XL mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)

33933..75 (05 króm, 96 nemesacél)
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°)
33931..75 (05 króm, 96 nemesacél)
elfordítható (110°), kihúzható kifolyó
339320575
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz
33938..75 (05 króm, 96 nemesacél)
bajonettzáras, ablak alá szerelhető,
kiemelhető kivitel

KLUDI 
TERCIO

389400575 
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó
(360°)

389430575 
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó
(360°)
389490575
nyílt rendszerű
vízmelegítőhöz

389640575 
egykaros fali 
mosogatócsap
falra szerelhető kivitel
elfordítható kifolyó
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KLUDI 
LOGO NEO

379130575
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó
(360°)

379240578
egykaros fali 
mosogatócsap
falra szerelhető kivitel
elfordítható kifolyó

389630581
egykaros mosogatócsap
elfordítható kifolyó (360°) 
389590581
nyílt rendszerű
vízmelegítőhöz

389540581
egykaros mosogatócsap
falra szerelhető kivitel
elfordítható kifolyó
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Multicsatlakozó
A KLUDI multicsatlakozós
csaptelepeiről a mosó- vagy
mosogatógép vízellátása szabá-
lyozható. Így nem szükséges
máshol kiépíteni vízelzárási
lehetőséget a készülékhez,
hiszen kényelmesen, a
csaptesten elhelyezett csappal
nyomás alá helyezhetjük, vagy
éppen elzárhatjuk a vízhálózattól.

Bajonettzár
Ha a konyhai csaptelep ablak elé
kerül, a KLUDI Bajonettzár tech-
nológiája a megoldás! Ez teszi
lehetővé, hogy az ablak kinyitá -
sának, bezárásának, vagy tisztí -
tásának idejére a csaptestet
elfektessük a konyhapulton. A
lefektetett szerelvény aljzatma-
gassága multicsatlakozó nélkül 
3 cm, multicsatlakozóval 3,5 cm.

Kihúzható kifolyó
Számos KLUDI konyhai
csaptelep családban tálalható 
kihúzható kifolyós kivitel, mely
nagyobb munkateret biztosít.
Egyes változatoknál a kihúzható 
kifolyón elhelyezett váltó segít-
ségével szabályozhatja, hogy
normál vízsugárra, vagy zuhany-
sugárra van-e szüksége.

Szenzortechnológia
A szenzornak köszönhetően az
érintésmentes működtetés akkor
jelent igazi előnyt, ha egyik kezünk
sem szabad; programo zásának
köszönhetően a csap telep elzárja
magát, ha adott időn belül nem
észlel mozgást az érzékelési tar-
tományban. A csaptelepet igény 
szerint bármikor manuálisan is
működ tet hetjük.
*Csak a KLUDI E-GO konyhai csaptelepeknél

T-Slide technológia
Az átforrósodásmentes kontakt-
felülettel ellátott kifolyócső a
teleszkópos megol dásnak köszön -
hetően 70 mm-ig fixen, ennél
nagyobb távolságra szabadon ki-
húzható. A visszahúzható, csúcs -
minő ségű rostszálas tömlő a
rögzített pozíció alá is kinyújtható,
ezáltal 760 milliméter széles ható-
sugár érhető el.
*Csak a KLUDI L-INE konyhai csaptelepcsaládban

Speciális funkciók 
a KLUDI konyhai
csaptelepek
kínálatában
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