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Cu multe idei bune și produse noi 

Kludi este de mulţi ani unul dintre cei mai 
importanţi producători de baterii de 

baie și bucătărie. Identificarea timpurie a 

trendurilor și transpunerea lor în produse 
mai isteţe şi mai bune, la un preţ 
accesibil. Aceasta este filosofia noastră.   
  

 Competenţă şi calitate 
 Tehnologie  Eco 

 Kludi Plus 

KLUDI Operare cu baterie
 Alimentare cu baterie 

  KLUDI Certificări de zgomot  
 Baterie silenţioasă, certificări de zgomot 
garantate 

  KLUDI HotStop  
 Protecţie la apă fierbinte-38 °C 

  KLUDI Anti-calcar  
 Curăţare ușoară a depunerilor de calcar 

  KLUDI Alimentare la priză  
 Baterie cu alimentare la priză 

  KLUDI Presiune redusă  
 Baterii pentru recipiente fără presiune 

  KLUDI Senzor  
 Baterie cu senzor, operare fără atingere 

  KLUDI Tehnologie  
 Tehnologie de marcă 

  KLUDI Tehnologie V  
 Tehnologia de acţionare în V pentru 
siguranţă în manevrare 

  KLUDI Eco -40%     
 Economie de apă de până la 40% 

  KLUDI s-pointer  
 Permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Eco s-pointer   
 Economie de apa de până la 40% și 
permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Împotriva fluctuaţiilor de debit  
 Previne contaminarea apei potabile 

  KLUDI Instalare ușoară  
 Foarte ușor de instalat 

  KLUDI Garanţie  
10 ani post garanţie

  KLUDI Strălucire  
 Suprafeţe cromate cu strălucire de durată 

  KLUDI Raport preţ-calitate  
 Cel mai bun raport preţ-calitate 

  KLUDI Calitate  
 Calitate de marcă 

KLUDI Protejează mediul
Economie de apă și energie  

 Aceste șase caracteristici sunt comune tuturor 
produselor Kludi prezentate în broșură. 
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Elegante sau simple, 

extravagante sau 

minimaliste: bateriile Kludi 

îmbină un design tineresc, 
reconfortant cu o tehnică 

inovativă.

 Tipuri de jet 

  KLUDI Volum  
 Jet fin și amplu 

  KLUDI Smooth circle  
 Jet aerat, cu curgere circulară 

  KLUDI Flush  
 Jet amplu, natural 

  KLUDI Booster  
 Jet tip masaj 

  KLUDI Igienă  
 Protecţie împotriva bacteriilor 
și germenilor 

  KLUDI Asistenţă  
 Kludi asigură asistenţă 

  KLUDI Flexibil  
 Extrem de flexibil 

  KLUDI Funcţie de evacuare  
 Eliminare rapidă a apei reziduale 

  KLUDI Rotativ  
 Poate fi rotită la 180° 

  KLUDI Fără bariere  
 Baterii pentru utilizatori cu 
nevoi speciale 

 Inovaţii 
KLUDI A-QAv
 Programul de renovare de la Kludi permite fixa-
rea barei de duș fără orificii noi. Datorită acestui 
sistem de top, bara de duș KLUDI A-QAv poate 
fi montată variabil pe orificiile existente pe o dis-
tanţă de până la 1020 mm. Fără alte găuriri, fără 
zgomot, fără mizerie și mai ales fără deteriorări 
suplimentare în perete sau faianţă. KLUDI A-QAv 
permite o renovare rapidă și curată. 

 KLUDI FLEXX.BOXX
Sistemul flexibil pentru baterii încastrate de 
la Kludi. Corpul încastrat se livrează fie în vari-
anta monocomandă, fie cu termostat. Gata de 
montat. Datorită construcţiei modulare poate fi 
modificată atât funcţionalitatatea cât și designul - 
practic partea de finisare - în orice moment. 
Noul FLEXX.BOXX de la Kludi cu protecţie 
integrată previne revărsarea apei reziduale în 
circuitul de apă. 

 S-POINTER
S-pointer-ul de la Kludi permite reglarea direct 
de la perlator a unghiului de curgere a apei. 
Astfel este posibilă adaptarea individuală la orice 
forma de lavoar. Indiferent dacă este vorba de un 
unghi de curgere mai plat în sus sau mai abrupt 
în jos - cu cât este mai flexibil, cu atât stropește 
mai puţin. Spălarea mâinilor la o baterie dotată 
cu noul Eco s-pointer se realizează o economie 
de apă de până la 40%. 

 KLUDI MX XXL
O inovaţie autentică. KLUDI MX XXL se reglează 
în înălţime. Astfel spălarea părului la lavoar devi-
ne mai comodă, iar umplerea vazelor sau 
a altor recipiente este mai confortabilă. Funcţia 
de reglare nu este vizibilă în poziţia de bază. 
Cu o mână se trage bateria în sus și acţionând 
un buton se lasă la fel de simplu în jos, revenind 
la poziţia de bază.  



Cuprins

KLUDI Competenţă / Calitate / Inovaţii 4

KLUDI BALANCE 6

KLUDI O-CEAN 12

KLUDI BOZZ 18

KLUDI ZENTA 24

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE 30

KLUDI Q-BEO 36

KLUDI BINGO STAR 42

KLUDI A-XES 48

KLUDI FIZZ 54

KLUDI A-QA 58

ESPRIT 66

JOOP! 70

KLUDI NEW WAVES 74

KLUDI KIDO 78

KLUDI AMPHORA 82

KLUDI ADLON 86

KLUDI MX 92

KLUDI OBJEKTA MIX NEW 94

KLUDI LOGO NEO 95

KLUDI TERCIO 96

KLUDI ROTEXA 97

4 | KLUDI



  KLUDI BALANCE 
Practic și  provocator  

 KLUDI BALANCE este o reinterpretare a purismului fin.   O interacţiune 
perfectă între  naturaleţe  și  funcţionalitate .   În timp ce formele curba-
te, fine ale bateriei, atrag atenţia, suprafeţele netede ne duc cu gândul 
către decoraţiunile interioare.   Ce spuneţi atunci, de câteva lumânări? 
Plăcuţele ceramice de primă clasă,  instalarea ușoară  datorită excen-
tricelor și  protecţia împotriva fluctuaţiilor de debit  sunt doar câteva 
dintre avantajele oferite de această gamă nou lansata.  Tehnologia  
HotStop  vă protejează împotriva riscului de opărire și în același timp 
baza oferă o înalţime suplimentară pentru  lavoarele cu margini înalte . 

nou
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KLUDI BALANCE

 KLUDI 
 Operare cu 

baterie 

38°

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI  
 Senzor 

 KLUDI 
 Alimentare la 

priză 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Igienă 

 520230575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 520260575 
  fără ventil de scurgere  

 522960575 
  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  
lungime 213 mm

 522980575 
  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  
lungime 273 mm

 5210005 
  baterie de lavoar electronică DN10  
  tehnologie cu senzor  
  alimentare cu baterie  
 5220005 
  alimentare la priză  

 5210205 
  baterie de lavoar electronică DN10  
  pentru sisteme speciale  
  alimentare cu baterie  
 5220205 
  alimentare la priză  

 5210505 
  baterie de lavoar electronică DN10  
  tehnologie cu senzor  
  fără comutator  
  alimentare cu baterie  
 5220505 
  alimentare la priză  

 522160575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 524450575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 524470575 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru montaj pe gresie  
  lungime 220 mm  

 5250005 
Pipă pentru cadă DN 20
  cu montaj pe perete  

 525150575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 528200575 
Baterie cadă-duș cu termostat
încastrată
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 527100575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 527180575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 528250575 
  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5206105-00 
  Cot racord furtun DN 15  
  protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  
 5205005-00 
  Suport de perete pentru duș  

 LAVOAR 

 BIDEU  CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

nou
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KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE

nou
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 KLUDI O-CEAN 
  Natura  înglobează tehnologia 

 Palmaresul existent este completat de către KLUDI O-CEAN care adau-
gă un plus de strălucire  lavoarului . Formele clare și perlatorul cascadă 
întâlnesc revoluţionara  tehnologie joystick . Tehnologia de acţionare 
în V asigură mânuirea plăcută și în siguranţă a joystick-ului. Acţionarea 
în V vă ajută să setaţi cu ușurinţă temperatura exactă a apei  precum și 
debitul de curgere. Perlatorul cascadă cu care sunt prevăzute bateriile 
din această serie, vă dă ocazia să experimentaţi un jet asemănător unei 
 surse naturale de apă . 
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KLUDI O-CEAN

 383450510 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu joystick  

 383400575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
pipă tip cascadă 

 387700575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 389600575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 389670575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88075 
  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

 388200545 
  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 389700575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 387600575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 388250545 
  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 381160530 
  Ventil stativ DN 15  

 383500575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 383510575 
  fără ventil de scurgere  

 384300575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

Pară de duș KLUDI A-QAi cu 
cap de duș mare. Împreună 

cu bateria monocomandă 
cadă-duș - un duo ideal 

pentru dușul perfect în cadă.  

 Baterie monocomandă lavoar, 
cartuș joystick: pentru o 
reglare precisă a cantităţii 
de apă și a temperaturii. 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI  
Tehnologie

 KLUDI  
 Tehnologie V 

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 s-pointer 

nou
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KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN
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 KLUDI BOZZ 
  Perfecţiune  în detaliu 

 KLUDI BOZZ a fost creat pentru a fi perfect. Formele sale rotunjite sunt de 
o proporţionalitate unică și reusesc să desăvârșească imaginea băii dumneavoastră. 
Bateria de lavoar cu montaj cu două treceri, se integrează ușor în orice tip de design 
interior. Bateria cu pipă în formă de L este o inovaţie absolută și oferă libertate 
completă de manevrare, pentru că aceasta poate fi rotită la  360°. Factorul ecolo-
gic este de asemenea prezent prin KLUDI FLEXX.BOXX cu membrană împotriva 
fluctuaţiilor de debit care oferă protecţie împotriva contaminarii apei potabile. 
Alegând KLUDI BOZZ nu veţi regreta investiţia făcută.  
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KLUDI BOZZ

 382910576 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 382970576 
  pentru sisteme speciale*  

 382960576 
  Baterie monocomandă lavoar, pentru 
lavoar înalt DN 10  

 382940576 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
cu pipă înaltă, arcuită 

 383910576 
    Baterie lavoar cu trei treceri DN 15
pipă fixă

 382440576 
  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
pipă   180 mm  
 38243 
  Set preinstalare DN 15*  

 382450576 
  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
  pipă 230 mm  
 38243 
  Set preinstalare DN 15*  

 381160530 
  Ventil stativ DN 15  

 385330576 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 386910576 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 386600576 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 387270576 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88075 
  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

 3850505 
Pipă cadă DN 20  0  
  cu montaj pe perete  

 388310576 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 352030538 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 388600576 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Baterie monocomandă lavoar 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

nou

nou
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
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 KLUDI ZENTA  
 Caracter și  
adaptabilitate  

 Gama de succes KLUDI ZENTA este foarte actuală datorită designului său 
 purist . Aceasta convinge datorită îmbinărilor de unghiuri și curbe care se 
integrează perfect în orice baie. 
 KLUDI ZENTA corespunde oricărei cerinţe imaginabile datorită gamei sale extinse 
de produse. Mulţumită perlatorului eco s-pointer este garantată o economie de 
apă de până la 40%. Foarte atrăgătoare dar și convingătoare această baterie dă 
sens investiţiei dumneavoastră. 
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 385300575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

KLUDI ZENTA

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 Flexibil 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

Baterie monocomandă lavoar 
XL cu perlator s-pointer Eco: 
economie de apă de până la 40%

 382600575 
  Baterie monocomandă lavoar XL DN 10  
 382620575 
  fără ventil de scurgere  

 382500575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 382510575 
  fără ventil de scurgere  

 382940575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
cu pipă înaltă, arcuită

 382550575 
Baterie monocomandă lavoar cu pipă 
arcuită

 382440575 
  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
pipă   180 mm  
 38243 
  Set preinstalare DN 15*  

 382450575 
  Baterie monocomandă lavoar 
încastrată, montaj pe perete  
  pipă 230 mm  
 38243 
  Set preinstalare DN 15*  

 381160530 
  Ventil stativ DN 15  

 386700575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 384460575 
  Baterie cadă-duș DN 15 pentru montaj 
cu trei treceri pe marginea căzii  
  lungime umplere: 140 mm  
 384470575 
  lungime umplere 220 mm*  

 6075005-00 
2S set duș pentru cadă

 6065005-00 
  1S set duș pentru cadă  

 351010538 
  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

 386600575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 386670575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88075 
  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

 388200545 
  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

nou

nou
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KLUDI ZENTA

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM cu pară 
duș tip pălărie. Aici în combinaţie cu 
bateria de duș termostatată KLUDI Zenta. 
O experienţă de duș remarcabilă garantat.

 388700575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 351000538 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 388600575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 388250545 
  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 6083005-00 
3S set de duș 
L = 600 mm
 6084005-00 
  3S set de duș   
  L = 900 mm*  
 6073005-00 
2S set de duș 
  L = 600 mm*  
 6074005-00 
  2S set de duș   
  L = 900 mm*  

 6063005-00 
  1S set de duș  
  L = 600 mm  
 6064005-00 
  1S set de duș  
  L = 900 mm*  
 6061005-00 
  Bară duș: cu suport culisant și furtun 
LOGOFLEX  
  L = 600 mm*  
 6062005-00 
  Bară duș: cu suport culisant și furtun 
LOGOFLEX  
  L = 900 mm*  

 6080005-00 
  3S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș, jet fin, jet masaj  
 6070005-00 
  2S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș, jet fin*  

 6060005-00 
  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  Pulverizare intensă  

 6609005-00 
  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
cu cap de duș 200 mm    
  pară de duș KLUDI ZENTA 2S și 
Suparaflex - furtun 1600 mm  

 6167705-00 
  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu cap de duș 172 mm  
  pară de duș KLUDI ZENTA 1S  
  și furtun duș metalic 1500 mm  

 6057605-00 
  ZENTA SHOWER DUO:  
Baterie de duș termostatată
2S set de duș
cu jet duș, jet fin, 
  L = 600 mm  
 6057705-00 
  L = 900 mm*  
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BLACK
meets WHITE
BLACKBLACK
meets WHITE

ACKACKKLUDI ZENTA BLACK & WHITE

 KLUDI aduce  accente de culoare  în baie. Absolut nouă și  ultra-trendy : continuare 
a gamei de succes KLUDI ZENTA. Negru: elegant și mereu actual, exprimă atât 
individualism cât și exclusivitate. 
  Alb: Pur și radiant dar în același timp convingător datorită simplităţii sale. 
 KLUDI ZENTA BLACK & WHITE poate fi combinat cu orice tip de baie și bucătărie. 
Perlatorul s-pointer vă ajută să faceţi  economie de apă , iar posibilitatea ajustării 
unghiului de curgere aduce un plus de individualism. Procedeul de înaltă tehnologie 
asociat cu  tehnica de acoperire PUR  face ca suprafeţele bateriilor să își păstreze 
strălucirea timp îndelungat și oferă o rezistenţă crescută la zgârieturi și lovituri. 
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

 Oberfläche 05 chrom 

 38260..75 
  Baterie monocomandă lavoar XL DN 10  

 38250..75 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 38251..75 
  fără ventil de scurgere  

 38530..75 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 38670..75 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 35101..38 
  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

 38660..75 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 38870..75 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 35100..38 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 38860..75 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 60650..-00 
  1S set duș pentru cadă  

 60840..-00 
  3S set duș  
  L = 900 mm*  

 LAVOAR  BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

.. = Suprafeţe  86 cromat/negru, 91 cromat/alb  *Fără imagine 

 Baterie monocomandă 
lavoar 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 Flexibil 
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
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 KLUDI Q-BEO 
 Noul  cubism  

 Atemporal. Modern. Masculin. KLUDI Q-BEO este caracterizat de o optică marcant 
cubică. Detalii precum muchiile rotunjite, mânerele de tip manetă și forma suplă, 
elegantă conferă acestei linii de baterii un caracter inconfundabil.  
 Particularitatea: KLUDI Q-BEO impresionează nu doar prin valorile exterioare, ci 
și prin calităţile interioare. De exemplu prin funcţia monocomandă practică a bateriei 
de lavoar, pentru o manipulare simplă. Sau prin termostatele pentru cadă și duș - 
pentru un plus de confort. Și desigur pentru  calitatea durabilă  made in Germany. 
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 500230575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu garnitură de scurgere  

 500260575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

 501290575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

 501430542 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 502160575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 504430575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 504240542 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
pipă 220 mm    

 5005105 
  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 5050405 
Braţ umplere cadă DN 20
pipă 220 mm

 505140575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 508200542 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 507140575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 504000542 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 507170575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 508250542 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5012005-00 
  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - furtun 
duș 1600 mm  

 5010005-00 
  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet duș  

 6554005-00 
  Cot racord furtun DN 15  

 6555105-00 
  Suport de perete pentru duș  

 LAVOAR  BIDEU  CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Baterie monocomandă lavoar 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 s-pointer 
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 KLUDI BINGO STAR 
  Impresionant  și independent 

 KLUDI BINGO STAR este un adevărat succes! Ușor de folosit de către 
întreaga familie,  universală  și cu un design elegant. KLUDI BINGO STAR 
aduce energie în baia dumneavoastră. Posibilitatea manevrării levei din 
lateral și gura de umplere  înaltă  și  dinamica  creează  spaţiu de mișcare 
suplimentar  în baie. Această baterie de baie practică, poate fi curăţată 
cu ușurinţă datorită gurii de umplere curbată, care nu permite acumulări 
de apa. Descoperiţi noua dimensiune a libertăţii! 
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 420230575 
Baterie monocomandă lavoar DN 10, 
deservire laterală

 420300575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu gură de umplere blocabilă 30°/30°  

  Suprafaţă  05 cromat 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI  
 Tehnologie 

 KLUDI 
 Eco -40 % 
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KLUDI BINGO STAR
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 KLUDI A-XES 
  Flexibilitate  
la cote maxime 

 Conform motto-ului "Contrariile se atrag", KLUDI A-XES combină formele 
arhitecturale cu  libertatea opţiunii de montare . Simbioza dintre cilindru și 
cub permite asocierea cu orice fel de design. Datorită asocierii cu tehnologia 
inovativă, întreaga gamă de accesorii poate fi montată pe partea  dreaptă  
sau pe partea  stângă  în funcţie de preferinţele individuale.  Inelele de 
amortizare  integrate asigură atingerea silenţioasă a elementelor cromate 
pe sticla satinată. Elementele de fixare cromate asigură mascarea șuruburilor 
de montare inestetice. 
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 4897505 
  Suport pahar  
  sticlă satinată  

 4897605 
  Dozator săpun lichid  
  sticlă satinată  

 4898505 
  Savonieră  
  sticlă satinată  

 4897705 
  Suport prosop  

 4898005 
  Suport prosop 650 mm  

 4898905 
Suport prosop cu etajeră

 4898805 
Suport prosop cu două braţe

 4898105 
  Bară de sprijn pentru cadă 350 mm  

 4898605 
Suport de burete

 4898705 
Suport de burete
  pentru montaj pe colţ  

 4898405 
  Cuier  

 4897105 
  Suport hârtie igienică  

 4897205 
  Suport rezervă hârtie igienică  

 4897405 
  Set perie WC  

  Suprafaţă  05 cromat 

 Accesoriile se montează după preferinţă pe partea dreaptă sau stângă. 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI  
 Rotativ 

 KLUDI 
 Flexibil 

nou

nou nou

nou
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KLUDI FIZZ
  Elegant  și natural 

O îmbinare perfectă între natură, tehnologie și artă. Forma de romb nu aduce inovaţie 
doar în aviaţie, aceasta conferă un strop de eleganţa și forţă economisind în același 
timp energie. Greutatea redusă se datorează designului său organic, care se combină 
foarte bine cu mânuirea ergonomică a acesteia. Aspectul și atingerea aerodinamică 
face ca apa să aibă un debit de curgere corespunzator, atât din punct de vedere 
al volumului cât și al intensităţii. Cele 66 de jeturi de apă și baza dușului de un alb 
strălucitor, conferă accente deosebite acestei game.

nou
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 6760005-00 
1S pară duș, 
curăţare rapidă a depunerilor de calcar:

KLUDI FIZZ

 6765005-00 
  1S set duș pentru cadă  

 6762005-00 
  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - furtun 
duș 1600 mm  

 6764005-00 
  1S set de duș  
  L = 900 mm  

  Suprafaţă  05 cromat 

KLUDI FIZZ set cadă-duș în 
combinaţie cu KLUDI BALANCE 
baterie monocomandă cadă-duș

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
 Volum 

 KLUDI 
 Flexibil 

nou

56 | KLUDI



 KLUDI A-QA 
 O  avalanşa  de prospeţime 

 Noua generaţie de dușuri KLUDI A-QA reunește designul  ultra plat  cu tehnologia 
de ultimă oră. Flexibilă, ușor de reglat, construită pentru spaţii mici, această serie 
permite multă  libertate de mișcare la duș . Smooth, Volume sau Booster? 
KLUDI A-QAs ne rasfaţă pe fiecare cu jetul de apă potrivit prin simpla acţionare 
a  schimbătorului .  Funcţia de evacuare  asigură un plus de igienă deoarece după 
fiecare duș poate să mai curgă apă reziduală din para de duș KLUDI A-QAs, 
evitându-se astfel și efectul deranjant de picurare. Riscul de opărire este evitat prin 
tehnologia  HotStop  prezentă la varianta dual shower system termostatat. Racordul 
său standardizat face ca dușul de deasupra capului să fie schimbat cu ușurinţă.  
Funcţia eco  prezentă la gama A-QAb, permite o economie de apă de până la 40%. 
 Funcţia anti-calcar  garantează îndepărtarea ușoară a depunerilor de calcar. 
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KLUDI A-QAi

 6610005-00 
  1S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  jet de duș amplu datorită celor 90 de 
orificii  

 6615005-00 
  1S set duș pentru cadă  

 6614005-00 
  1S set de duș  
  L = 900 mm  

 6612005-00 
  Bară duș  
  L = 900 mm:  
  cu suport culisant și Suparaflex - 
furtun duș 1600 mm  

 6570005-00 
  3S pară duș, curăţare rapidă a pietrei 
de calcar:  
  booster, normal, volum  

 6575005-00 
  3S set duș pentru cadă  

 6609505-00 
  KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER 
SYSTEM DN 15:  
cu cap de duș 200 mm
KLUDI A-QAs pară de duș și 
Suparaflex - furtun 1600 mm

 6609105-00 
  KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:  
cu cap de duș 200 mm
KLUDI A-QAs pară de duș și 
Suparaflex - furtun 1600 mm

 6573005-00 
  3S set duș  
  L = 600 mm  
 6574005-00 
  3S set duș  
  L = 900 mm*  

 6571005-00 
  Bară duș  
  L = 600 mm:  
  cu suport culisant și Sirenaflex - 
furtun duș 1600 mm  
 6572005-00 
  L = 900 mm*  

 KLUDI THERMOSTAT DUAL SHOWER 
SYSTEM cu cap duș și pară de duș 
A-QAs 3S 

 *Fără imagine   Suprafaţă  05 cromat 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 Booster 

 KLUDI 
 Smooth Circle 

 KLUDI  
 Volum 

 KLUDI 
 Funcţie de 
evacuare 

 Set de duș pentru cadă KLUDI A-QAi cu 
baterie monocomandă cadă-duș KLUDI O-CEAN 
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 6563005-00 
  1S set de duș  
  L = 600 mm  
 6564005-00 
  L = 900 mm*  

KLUDI A-QAb

KLUDI A-QAv

KLUDI A-QA
-40%

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 6560005-00 
  1S pară duș cu funcţie Eco 40%  
  și curăţare rapidă a calcarului  

 6565005-00 
  1S set duș pentru cadă  

 6209505-00 
  Bară duș  
  L = 1100 mm:  
  cu suport culisant și Suparaflex - 
furtun duș 1600 mm  

 6209605-00 
  3S set duș  
  set de duș 3S KLUDI A-QAv  
L = 1100 mm

 6209705-00 
  Shower-Duo:  
  baterie duș termostatată  
  L = 1100 mm  
  set de duș 3S KLUDI A-QAv  

 6653105-00 
  Cap de duș DN 15  
  250 x 250 mm  

 6653005-00 
  Cap de duș DN 15  
  200 x 200 mm  

 6651105-00 
  Pară de duș DN 15  
  Ø 250 mm*  
 6651005-00 
  Ø 200 mm*  

 6652105-00 
  Cap duș eco DN 15  
  Ø 250 mm*  
 6652005-00 
  Ø 200 mm*  

 6651405-00 
  Braţ duș  
  L = 400 mm  
 6651305-00 
  L = 250 mm*  

 6651505-00 
  Braţ duș vertical DN 15  
  L = 150 mm  

 6554005-00 
Racord pentru furtun duș DN 15
 6554305-00 
cu protecţie împotriva fluctuaţilor de 
presiune

 6555105-00 
  Suport de perete pentru duș  

 6564205-00 
  1S set de duș  
  bară metal de perete  
  L = 955 mm  

 6564105-00 
  bară metal de perete  
  L = 955 mm  
  cu suport culisant, poate fi ajustat 
orizontal si vertical  

 KLUDI A-QAb jet Volume 
prin 60 de orificii cu 
funcţie ECO 40%. 

 KLUDI A-QAs Booster din 
38 orificii: un jet de duș 
puternic pentru masaj și 
spălare.  

 KLUDI A-QAs Volume, jet 
amplu din 97 de orificii, 
pentru dușul zilnic.  

 KLUDI A-QAs Smooth: 
9 miniperlatoare asigură 
un jet de duș fin 

 KLUDI A-QAi 
jet amplu din 
90 de orificii 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

nou nou

nou nou
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KLUDI FIZZ

KLUDI A-QA
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 ESPRIT 
 Individualism prin  modularitate  

 Kludi prezintă, în binecunoscuta forma Esprit home bath concept, o  lume a băilor  
în perfectă coordonare cu noţiunile curente de  lifestyle . Datorită faptului că toate 
elementele componente sunt modulare, acest concept oferă posibilitatea găsirii unei 
soluţii unice pentru fiecare cameră în parte. Pentru a permite, în continuare, dezvolta-
rea noţiunii de  individualism , Esprit home bath concept este pus în scenă prin 
intermediul celor 5 stiluri tematice:  White Selection, Garden Party, Purple Passion, 
Gold Diva și Oriental Blue. Acordaţi-vă răgazul de a vă crea propria oază de bunăstare. 
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 564450540 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

ESPRIT

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 Flexibil 

 560230540 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

 7472042-40 
Husă decor
Husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… și  56N…,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

 7472043-40 
Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

 562160540 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 7472042-40 
Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

 7472043-40 
Husă decor
  husă decor pentru bateriile 
monocomandă 560230540, 562160540 
precum și pentru combinaţiile  
56T… and 56N…  ,   constând în inel 
interschimbabil (capac decorativ)  

 564459140 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 564470540 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  pentru montaj pe gresie  
pipă 220 mm

 565150540 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077EP 
  FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 568200540 
Baterie termostatată cadă-duș
încastrată
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 567140540 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 567149140 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 567160540 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077EP 
  FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 568250540 
Baterie termostatată cadă-duș
cu ventil de închidere
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5612005-40 
  Bară de duș cu furtun L= 900 mm:  
  cu suport  culisant și furtun de duș 
1,600 mm  

 5610005-40 
1S pară duș, curăţare rapidă a 
depunerilor de calcar: 
  cu jet de duș amplu  

 5609505-40 
  THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu Esprit cap de duș, 1/2 x 140 x 
245 mm,  
  cu Esprit pară de duș și Suparaflex 
furtun de duș 1,600 mm  

 5619105-40 
  DUAL SHOWER SYSTEM:  
  cu Esprit cap de duș,  
  cu Esprit pară de duș  
  și Suparaflex furtun de duș 1,600 mm  

 5619205-40 
  Shower Family DN 15/20  
  compus din:  
  4 Esprit dușuri laterale DN15  
  1 Esprit cap de duș DN 15  
  1 Esprit baterie termostatată încastrată 
cadă-duș, set finisare  
  1 FLEXX.BOXX corp încastrat THM DN 
20  

 Suprafeţe 86 cromat/negru, 91 cromat-alb  *Fără imagine 



JOOP!
Definiţia opulenţei

 Emotional. Opulent. JOOP! Această splendidă serie de baterii și accesorii 
aduc eleganţa și strălucirea în baia dumneavoastră. Bateriile și accesoriile 
sunt un omagiu adus sticlutelor de parfum și recipientelor de cremă.  
 Forme cilindrice și elemente  plăcute la atingere , precum mânerele rotunde 
din  cristal de mare valoare , impun accente individuale.  
 În plus, linia de baterii JOOP! este completată de o serie de inovaţii unice 
cum este  perlatorul ovalflow , din care curge un jet de apă plat, moale și 
aerat. Confortul în utilizare și durabilitatea sunt asigurate de elementele 
ceramice compacte sau de cartușele ceramice Kludi. 
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JOOP! JOOP!

 55143..05 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 55024..75 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 55030..75 
  fără ventil de scurgere  

 55023..05 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 55029..05 
  fără ventil de scurgere  

 55146..05 
  Baterie lavoar, montare pe perete DN 
15 pentru montaj încastrat  
  lungime 160 mm  

 55115D1 
  Coloană lavoar pentru baie oaspeţi  
      lavoar sticlă transparentă
 55115D2 
  Coloană lavoar pentru baie oaspeţi  
  lavoar Varicor Arktis  

 55217..75 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 55216..05 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 55990..75 
  Robinet WC  
  (comercializarea/livrarea cutiei de 
clătire încastrate prin TECE)  

 55443..75 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 55424..05 
  Baterie cadă-duș DN 15 cu patru 
treceri pentru montaj pe cadă  
  lungime 110 mm  
 55425..05 
  Pentru montaj pe gresie  
lungime 220 mm*    

 55426..05 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru alimentare comutată de la 
distanţă  

 5505105 
  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 5550205 
Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete  
  lungime 160 mm  
 5550305 
Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete  
  lungime 220 mm*  

 55515..75 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 558200505 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 55423..75 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 557180575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 55719..05 
  Baterie cu termostat, încastrată  
 35158 
  Set preinstalare DN 15*  
 35093 
  Set preinstalare DN 20*  

 558250505 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5512505-00 
  Pară duș DN 15  
  furtun 1250 mm  
 5516005-00 
  Pară duș DN 15  
  furtun 1600 mm*  

 5577905-00 
  Cap de duș DN 15  

 55769..05 
  Coloană duș DN 15  
  L = 1410 mm  

 5513005-00 
  Set duș  
  L = 900 mm  

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

.. = Suprafeţe 05 cromat, H7 cromat/sticlă verde, D1 crom/sticlă transparentă, D2 crom/Varicor Arktis  *Fără imagine 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI  
 Volum 

 KLUDI 
 Eco -40 % 
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KLUDI NEW WAVES

 KLUDI NEW WAVES 
  Extravaganţă  
într-o notă puristă 

 Minimalist, purist, precis și stilat: KLUDI NEW WAVES. A adus recu-
noaștere invenţiei  celui mai mic cartuș termostatat din lume . Această 
invenţie a pus capăt încercărilor laborioase de a ajusta temperatura apei. 
Acestei game îi este adăugat un plus de confort în utilizare datorită  gurii 
de umplere telescopică pentru cadă . Acest tip de baterii este disponibil 
și în varianta cu  frapieră . 

74 | KLUDI



KLUDI NEW WAVESKLUDI NEW WAVES

 571430530 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 571140530 
  Baterie lavoar DN 10  
 571180530 
  Pentru lavoar înălţat*  

 571240530 
  Baterie lavoar DN 10  

 571440530 
  Baterie lavoar, montare pe perete DN 
10 pentru lavoar cu spate înalt  
 571450530 
  Pentru montaj încastrat  
  lungime 130 mm*  
 571460530 
  Pentru montaj încastrat  
  lungime 210 mm*  

 570230575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 570290575 
  fără ventil de scurgere  

 571290575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10 
pentru lavoar înălţat  

 573130530 
  Baterie bideu DN 10  
 574130530 
  Baterie termostatată de bideu DN 15*  

 572160575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 575400530 
  Baterie cadă-duș DN 15  

 574240530 
  Baterie cadă-duș DN 15 cu patru 
treceri pentru montaj pe cadă  
  lungime 140 mm  
 574250530 
  Pentru montaj pe gresie  
  lungime umplere 220 mm*  

 5705105 
  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 5750405 
Pipă telescopică pentru cadă DN 20

 575130575 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 578200530 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 575900530 
  Baterie cadă-duș montaj stativ pentru 
cadă de sine stătătoare cu etajeră din 
sticlă  
 575910530 
  cu suport și frapieră*  

 577100530 
  Baterie duș DN 15  
 574210530 
  Baterie termostatată de duș DN 15*  

 577160575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 577190530 
  Baterie cu termostat, încastrată  
 35093 
  Set preinstalare DN 20*  
 35158 
  Set preinstalare DN 15*  

 578250530 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Baterie de lavoar 

 Baterie cadă-duș cu set de duș pentru cadă 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

KLUDI
Geräusch-

klassifiziert

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 Eco s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 76 | KLUDI



KLUDI KIDÓ

 KLUDI KIDÓ 
 Inspiraţie și  echilibru  

 Un loc al liniștii și relaxării, baia este inspirată de  estetica japoneză . 
Designul conic al acestor baterii face din baie locul în care puteti să vă 
încărcaţi cu energia de care aveţi nevoie zi de zi. Designul deosebit al parei 
de duș transmite armonie și echilibru. Rezultatul testelor de zgomot clasi-
fică KLUDI KIDO ca fiind o gamă de  baterii silentioase . Gasiţi-vă propriul 
drum către oază de energie de care aveţi nevoie. 
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KLUDI KIDÓ KLUDI KIDÓ

 391250575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

 391260575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  fără ventil de scurgere  

 391290575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

 392150575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 394450575 
  Baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 394460575 
Baterie cadă-duș DN 15 cu trei treceri  
  lungime 160 mm  
 394470575 
  Pentru montaj pe gresie  
lungime 220 mm*  

 395350575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 398200575 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere și comutator
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 3905105 
  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 397140575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 394210575 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 397160575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 397190575 
  Baterie cu termostat, încastrată  
 35158 
  Set preinstalare DN 15*  
 35093 
  Set preinstalare DN 20*  

 398250575 
Baterie termostatată încastrată 
cu ventil de închidere
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 398150575 
  Ventil încastrat  
 39809 
  Set preinstalare DN 15*  
 39811 
  Set preinstalare DN 20*  

 3910005-00 
  Pară duș DN 15  

 3955105-00 
  Suport de perete pentru duș  
 3954105-00 
  Cot racord furtun DN 15  

 3914005-00 
  Set duș  
  L = 900 mm  

 LAVOAR  BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

 *Fără imagine   Suprafaţă  05 cromat 

 Combinaţie între baterie monocomandă cadă-duș, încastrată 
cu braţ variabil de umplere pentru cadă, precum și duș mobil  

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

KLUDI
HotStop

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

KLUDI
s-pointer
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KLUDI AMPHORA

 KLUDI AMPHORA 
 Un strop de  
originalitate  

 Forma amforelor antice reflectă liniște și forţă. Cei care iubesc  nobleţea 
mediteraneeană  regăsesc în baie un nou motiv de a se bucura de viaţă. 
Bateria care amintește de forma pilonilor, oferă diverse variante de mânuire: 
leve sau mânere în formă de trifoi plăcute la atingere. Perlatorul s-pointer 
integrat permite ajustarea unghiului de curgere al apei. 
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 541430575 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 541160520 
  Ventil stativ DN 10  

 540230575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 540260575 
  fără ventil de scurgere  

 541290575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

 541450575 
Baterie de lavoar încastrată, montare 
pe perete
  Pentru montaj încastrat  
  lungime 140-180 mm*  

 542160575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 544430575 
  Baterie monocomandă cadă-duș DN 15  

 544240575 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri montaj pe cadă  
  lungime 150 mm  
 544250575 
  Pentru montaj pe gresie  
  lungime 230 mm*  

 545260575 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  pentru alimentare comutată de la 
distanţă  

 5405105 
  Set de duș DN 15  
  montaj stativ  

 545140575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 548200520 
  Baterie termostatată încastrată cu 
ventil de închidere și comutator  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 547140575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 547170575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 547190520 
  Baterie cu termostat, încastrată  
 35158 
  Set preinstalare DN 15*  
 35093 
  Set preinstalare DN 20*  

 548250520 
  Baterie cu termostat, cu ventil 
de închidere  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 5430005-00 
  Pară duș DN 15  

 5455105-00 
  Suport de perete pentru duș  
 5454105-00 
  Cot racord furtun DN 15  

 547690575 
  Coloană duș DN 15  
cu mâner în formă de trifoi*
  L = 1608 mm  

 5434005-00 
  Set duș  
  L = 900 mm  

 LAVOAR 

 BIDEU  CADĂ 

 CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Eco -40 % 
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KLUDI ADLON

 KLUDI ADLON 
 O nesfârșită  nostalgie  

  Fascinaţia luxului  reprezentată de culorile în care este disponibilă 
această gamă, auriu și crom, este o reminiscenţă a sfârșitului de 
secol. KLUDI ADLON reușește să convingă datorită detaliilor sale 
elegante și datorită faptului că repectă  cele mai exigente cerinţe . 
De la caracteristicele rozete în formă de cruce și preţioasele finisa-
je de porţelan până la gurile de umplere cu  faţete în șase canturi , 
toate pentru a conferi prestigiu atât unei gospodării cât și unei clădiri 
comerciale. 
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 51046..20 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  

 51043..20 
  Baterie lavoar cu trei treceri DN 15  
pipă înaltă

 51012..20 
  Baterie lavoar DN 8  

 51010..20 
  Baterie lavoar DN 8  
pipă înaltă  

 51014..20 
  Ventil stativ DN 15  
  marcat COLD  

 51211..20 
  Baterie bideu DN 8  

 51843..20 
  Robinet colţar DN 15  

 51441..20 
  Baterie cadă-duș DN 15  

 51525..20 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
  lungime 220 mm  

 51524..20 
  Baterie cadă-duș DN 15  
  cu patru treceri pentru montaj pe 
gresie  
  lungime 220 mm  

 271..05 
Set duș de cadă DN 15

 51610..20 
  Baterie duș DN 15  

 51719..20 
  Baterie cu termostat, încastrată  
 35158 
  Set preinstalare DN 15*  

 51720..20 
  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  
 35156 
  Set preinstalare DN 15*  

 51815..20 
  Ventil încastrat, marcat COLD  
 29909 
  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  
 29927 
  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  
 29911 
  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

 51816..20 
  Ventil încastrat, marcat HOT  
 29909 
  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  
 29927 
  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  
 29911 
  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

 51803..20 
  Ventil încastrat, neutru  
 29909 
  Set preinstalare DN 12  
  racord turnat 15 mm*  
 29927 
  Set preinstalare DN 15  
  racord turnat 18 mm*  
 29911 
  Set preinstalare DN 20  
  racord turnat 22 mm*  

 51845..20 
  Comutator cu două căi de apă  
 2975100 
  Set preinstalare DN 15*  

 27103.. 
  Set duș  
  L = 600 mm  

 LAVOAR 

 BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

 ..  = Suprafeţe  05 cromat, 45 alamă  *Fără imagine 

 Baterie monocomandă lavoar 

 Baterie lavoar 
cu trei treceri 

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 88 | KLUDI



Aşa da,
merită!

 Cel mai bun prag de rentabilitate 
 Fie că este vorba de clădiri noi sau renovate, opţiunea pentru Kludi 
se dovedește întotdeauna a fi justificată. Mentenanţă redusă și durabilitate 
la un preţ accesibil. Acestea sunt avantajele clare care recomandă Kludi. 
Kludi reprezintă peste 80 de ani de calitate de marcă. Această exigenţă 
a făcut din Kludi ceea ce este astăzi: unul dintre cei mai mari producători 
de baterii din lume. 
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 331840562 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  corp baterie reglabil în înălţime   

 358250538 
  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 358200538 
  Baterie cu termostat, încastrată  
  încastrată  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 354310538 
  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

KLUDI MX

 LAVOAR 

 BIDEU  CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Dispune de un design inteligent și 
de o gamă extinsă. Această serie se 
remarcă prin KLUDI MX XXL, bateria 
cu înălţime reglabilă, pentru lavoar, 
care printr-o simplă mișcare oferă 
spaţiul necesar pentru spălatul părului 
sau pentru umplerea vaselor înalte. 

 Sistem de frânare:  
 bateria se fixează pe lavoar 

 După folosire:   
se apasă butonul de 
deblocare și   bateria coboară 
în poziţia iniţială  

 Poziţie de start: 
 se ridică bateria 

Baterie monocomandă lavoar 
cu corp reglabil în înălţime

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI  
Tehnologie  

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 Flexibil 

 331250562 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 331350562 
  pentru sisteme speciale*  

 331260562 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  fără ventil de scurgere  

 331280562 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  pentru lavoar înălţat  

 332150562 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 334450562 
Baterie monocomandă cadă-duș DN 15

 334460562 
Baterie cadă-duș DN 15 cu trei treceri 
  lungime 160 mm  
 334470562 
lungime 220 mm*

 1350105 
Pipă pentru cadă DN 20 cu comutator
  cu montaj pe perete  
 1350005 
Pipă pentru cadă DN 20    
  cu montaj pe perete*  

 335350562 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 335340562 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88075 
  KLUDI FLEXX.BOXX corp mascat pentru 
baterie cadă-duș încastrată DN 20  
  cu protecţie împotriva fluctuaţiilor de 
presiune a apei  

 337100562 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 354300538 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 337160562 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  
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 332200575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  

 332330575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 332340575 
  pentru sisteme speciale*  

 334160575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 336530575 
Baterie monocomandă cadă-duș DN 15

 336150575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 358200538 
Baterie termostatată cadă-duș
 încastrată
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 337640575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 352000538 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 338180575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 88077 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 358250538 
  Baterie cu termostat, încastrată  
  cu limitator de debit  
 88066 
  KLUDI FLEXX.BOXX 
unitate de comandă încastrată DN 20*  

 DUȘ 

 CADĂ  BIDEU 

 LAVOAR 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 376810575 
Baterie monocomandă cadă-duș DN 15

 377190575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 38625 
  Set preinstalare DN 15*  

 375910575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  braţ de umplere mobil 250 mm  

 375920575 
  baterie monocomandă cadă-duș DN 15  
  braţ de umplere mobil 250 mm  
  cu pară duș tip telefon  

 378410575 
Baterie monocomandă duș DN 15

 379200575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 38625 
  Set preinstalare DN 15*  

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 Flexibil 

 LAVOAR  BIDEU 

 CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 372820575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
 372810575 
  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  
 372760575 
  pentru sisteme speciale*  

 372830575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  
 372800575 
  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  
 372750575 
  pentru sisteme speciale*  

 375330575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  
 375310575 
  cu ștuţ ţeavă Ø 10 mm  

 KLUDI OBJECTA MIX NEW reprezinta 
 durabilitate , funcţionalitate fiabilă 
și  alegeri nelimitate  în materie de 
posibilităţi de instalare. Folosind  
perlatorul eco  se pot face economii 
de apă de până la 40%. 

nou nou nou
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KLUDI TERCIO

 381800575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  
  cu lanţ scufundabil  
 381760575 
  pentru sisteme speciale*  

 381810575 
  Baterie monocomandă lavoar DN 10  

 385320575 
  Baterie monocomandă bideu DN 10  

 386840575 
Baterie   monocomandă cadă-duș DN 15  

 387190575 
  Baterie monocomandă cadă-duș, 
încastrată  
 38624 
  Set preinstalare DN 15*  

 388420575 
  Baterie monocomandă duș DN 15  

 351000538 
  Baterie termostatată de duș DN 15  

 389210575 
  Baterie monocomandă duș, încastrată  
 38826 
  Set preinstalare DN 15*  

 Baterie monocomandă lavoar 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 HotStop 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI 
 Eco -40 % 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 

 LAVOAR 

 BIDEU  CADĂ 

 DUȘ 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 351010538 
  Baterie cadă-duș termostatată DN 15  

KLUDI ROTEXA

 Produsele din imagine sunt 
doar o selecţie a sortimentului 
nostru vast de produse. 

 7182605-00 
  Garnitură de umplere, scurgere și 
preaplin  
  set finisare  

 7085605-00 
Garnitură de scurgere și preaplin
pentru căzi
cu preaplin ascuns

 2131500-00 
  Garnitură de umplere, scurgere și 
preaplin  
  set preinstalare  

 82308505-00 
  Capac pentru întrerupător de conductă  

 1077200-00 
  Intrerupător de conductă  
  set preinstalare  

 7106605-00 
  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set finisare  

 7060405-00 
  Dop ecologic cu sită de colectare și 
disc-ventil Ø 70 mm  

 2104000-00 
  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare  

 2140705-00 
  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare  
 2140805-00 
  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare*  
 2140905-00 
  Garnitură de scurgere și preaplin  
  set preinstalare*  

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 s-pointer 

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor de 
debit 
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Cu multe idei bune și produse noi 

Kludi este de mulţi ani unul dintre cei mai 
importanţi producători de baterii de 

baie și bucătărie. Identificarea timpurie a 

trendurilor și transpunerea lor în produse 
mai isteţe şi mai bune, la un preţ 
accesibil. Aceasta este filosofia noastră.   
  

 Competenţă şi calitate 
 Tehnologie  Eco 

 Kludi Plus 

KLUDI Operare cu baterie
 Alimentare cu baterie 

  KLUDI Certificări de zgomot  
 Baterie silenţioasă, certificări de zgomot 
garantate 

  KLUDI HotStop  
 Protecţie la apă fierbinte-38 °C 

  KLUDI Anti-calcar  
 Curăţare ușoară a depunerilor de calcar 

  KLUDI Alimentare la priză  
 Baterie cu alimentare la priză 

  KLUDI Presiune redusă  
 Baterii pentru recipiente fără presiune 

  KLUDI Senzor  
 Baterie cu senzor, operare fără atingere 

  KLUDI Tehnologie  
 Tehnologie de marcă 

  KLUDI Tehnologie V  
 Tehnologia de acţionare în V pentru 
siguranţă în manevrare 

  KLUDI Eco -40%     
 Economie de apă de până la 40% 

  KLUDI s-pointer  
 Permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Eco s-pointer   
 Economie de apa de până la 40% și 
permite reglarea unghiului de curgere 

  KLUDI Împotriva fluctuaţiilor de debit  
 Previne contaminarea apei potabile 

  KLUDI Instalare ușoară  
 Foarte ușor de instalat 

  KLUDI Garanţie  
10 ani post garanţie

  KLUDI Strălucire  
 Suprafeţe cromate cu strălucire de durată 

  KLUDI Raport preţ-calitate  
 Cel mai bun raport preţ-calitate 

  KLUDI Calitate  
 Calitate de marcă 

KLUDI Protejează mediul
Economie de apă și energie  

 Aceste șase caracteristici sunt comune tuturor 
produselor Kludi prezentate în broșură. 
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Kludi GmbH & Co. KG 

Postfach 2560 · 58685 Menden 

Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden

Deutschland

Tel.: + 49 2373 904-0 

Fax: + 49 2373 904-465

info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi România S.R.L. 

Str. Uranus nr. 98 

bl. U8, sc.2, et 4, ap.35

Sector 5, București

România

Tel.: + 40 318 805 165 

Fax: + 40 318 805 166

info@kludi.ro · www.kludi.ro T
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