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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, aceasta este 

filosofia noastră. Și la un preţ accesibil. 
    

 Competenţă şi calitate 
 Tehnologie 

KLUDI Pipă extractibilă
 Pipa poate fi extinsă în funcţie 
de necesităţi 

  KLUDI Soft Push    
 Comutare simplă prin apăsarea unui buton 

  KLUDI Fix Stick   
Pipă stabilă datorită sistemului 
de înșurubare

  KLUDI Tehnologie T  
Pipa telescopică

KLUDI Tehnologie
Tehnologie de marcă

  KLUDI Senzor  
 Baterie cu senzor, operare fără atingere 

  KLUDI Presiune redusă  
 Baterii pentru recipiente fără presiune 

  KLUDI Alimentare la priză  
 Baterie cu alimentare la priză 

  KLUDI Multi-racord  
 Racord pentru mașina de spălat 
haine sau vase 

  KLUDI Anti-calcar  
 Curăţare ușoară a depunerilor de calcar 

  KLUDI Duș extractibil  
 Dușul poate fi extins în funcţie 
de necesităţi 

  KLUDI Certificări de zgomot  
 Baterie silenţioasă, certificări 
de zgomot garantate 

KLUDI Operare cu baterie
 Alimentare cu baterie 

  KLUDI Baterie cu racord baionetă  
 Bateria poate fi ajustată pentru 
a putea deschide și închide fereastra 

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

  KLUDI Eco          
 Apa  curge atât cât este nevoie,  
realizându-se astfel economie de apă     

  KLUDI Împotriva fluctuaţiilor de debit  
 Previne contaminarea apei potabile 

 Eco 

 Kludi Plus 

  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. 

  KLUDI Premieră mondială  
 Premieră mondială absolută 

  KLUDI Flexibil  
 Extrem de flexibil 

 Inovaţii 
 Racord tip baionetă pentru 
montarea sub fereastră. 
  Ideal atunci când trebuie să montăm bateriile 
în imediata apropiere a ferestrei. Deoarece 
bateriile dotate cu racord tip baionetă pot fi 
scoase printr-o singură mișcare din soclu și puse 
deoparte pentru a deschide fereastra. Înălţimea 
soclului în poziţia culcată: 3 cm la bateriile fără 
multi-racord și 3,5 cm la bateriile cu multi-racord. 

 Multi-racord.      
 Kludi a fost primul producător de baterii de 
bucătărie care a conceput această soluţie 
practică. Multi-racordul oferă posibilitatea de 
racordare suplimentară pentru mașina de spălat 
haine și cea de spălat vase, fără alte ramificaţii 
complicate și inutile ale instalaţiei de apă. Pen-
tru mai multă siguranţă alimentarea cu apă se 
face printr-un ventil separat în interiorul bateriei. 

 SWING & STOP                    
 Aceast beneficiu funcţional a fost creat special 
pentru seria KLUDI NEW WAVES. Un limitator 
plasat în soclul bateriei permite ca deplasând 
pipa bateriei într-o parte (la alegere înaintea 
instalării) să se oprească apa - se poate acţiona 
și cu cotul. Aducând pipa bateriei în poziţia 
standard, apa va curge din nou. 

 Deservire manuală sau fără atingere. 
 Încă o adevărată inovaţie: în premieră mondială 
KLUDI E-GO asigură pentru prima oară 
o deservire manuală sau fără atingere a bateriei 
de bucătărie. Datorită senzorului, deservirea fără 
atingere este deosebit de avantajoasă atunci 
când nicio mână nu este liberă. În funcţie 
de necesitate bateria poate fi oricând utilizată 
manual. Așadar nu este de mirare că această 
baterie KLUDI E-GO a fost premiată cu cel mai 
râvnit premiu PLUS X AWARD pentru design 
și confort în utilizare. 

Elegante sau simple, 

extravagante sau 

minimaliste. Bateriile Kludi 

îmbină un design tineresc, 
reconfortant cu o tehnică 

inovativă.
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 KLUDI E-GO 
  Igiena  este prioritatea noastră 

 Aveţi mâinile murdare? Nu aveţi nici o mână liberă sau sunteţi grăbiţi? 
KLUDI E-GO este soluţia perfectă în astfel de situaţii. Prima baterie de 
bucătărie hibrid. O premieră mondială absolută. Nu doar datorită 
posibilităţii de utilizare atât manuală cât și fără atingere ci și datorită 
senzorului său cu memorie și control electronic. Bateria detectează dacă 
apa trebuie să curgă sau nu și va funcţiona numai în absolută concordanţă 
cu cerinţele dumneavoastră. Obturatorul integrat face ca funcţionarea 
bateriei să fie foarte simplă, astfel există siguranţa că apa se oprește după 
90 de secunde. Pentru mai multă siguranţă.  

6 | KLUDI



 Senzor pentru controlul 
apei fără atingere 

 Activarea senzorului prin 
detecţia mișcării 

 Operare igienică prin 
deservire fără atingere 

 Posibilitate de deservire 
manuală 

 Activarea modulului 
de curăţare… 

 … pentru curăţare nestingherită 

  Suprafaţă  05 cromat 

 Premieră mondială 

 Aşa funcţionează 
 

➔  Debitul apei și temperatura sunt 
reglabile în funcţie de necesităţi 

➔   Apa va curge în momentul 
detecţiei mișcării 

 ➔  O deservire manuală este 
întotdeauna posibilă 

 ➔  Timpul de curgere a apei 
poate fi ajustat pentru a se 
evita risipa de apă 

 ➔  Curăţare rapidă în timpul 
modulului de curăţare ușor 
de activat 

 ➔  Sistemul electronic este 
patentat și a fost supus celor 
mai riguroase teste 

KLUDI E-GO

 422100575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  tehnologie cu senzor  
  și alimentare cu baterie  
 H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54 

 422000575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  tehnologie cu senzor  
  și alimentare la priză  
 H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54 

 KLUDI 
 Operare cu 

baterie 

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 

 KLUDI 
 Alimentare 

la priză 

 KLUDI  
 Senzor 

 KLUDI  
 Tehnologie 

 KLUDI 
 Eco 

 KLUDI  
 Premieră 
mondială 
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KLUDI E-GO

KLUDI E-GO
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 KLUDI L-INE 
  Minimalism  perfecţionist 

 Cu contururi fluide și design minimalist, emană extravaganţă. Ideală pentru 
bucătăriile puriste. Pipa pivotanta oferă multă libertate de mișcare prin 
posibilitatea de a se roti la 360°. Bateria este protejată împotriva fluctuaţiilor 
de debit și deţine certificări de zgomot. KLUDI L-INE prezintă o nouă 
capodoperă tehnologică și anume T-slide ceea ce înseamnă că pipa acestui 
model poate fi extrasă telescopic. Atunci când este extrasă, pipa ajunge la 
o rază de acţiune de maxim 760 mm. 
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KLUDI L-INE

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 428210577 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  Pipă pivotantă, telescopică  
 H1 305, H2 270, A 245-315, Ø1 34, 
Ø2 48 

 428170577 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
  pipă pivotantă la 360°  
 H1 305, H2 280, A 210, Ø1 35, Ø2 48 

 428160577 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă la 360°  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 300, H2 275, A 210,  Ø1 34, Ø2 48 

 428140577 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
pipă pivotantă  la 360°    
 H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48 
 428190577 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 428540577 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă la 360°  
  montaj cu două treceri  
 H1 321, H2 280, A 210, Ø1 34, Ø2 48 

 428530577 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
pipă pivotantă la 360°    
  montaj cu două treceri  
 H1 328, H2 185, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

 KLUDI L-INE este acum disponibilă și în varianta 
cu pipă telescopică. 

 Prin extragerea pipei se obţine o arie de acţiune de maxim 760 mm. 
Atunci când este extrasă,  partea pipei care rămâne în mână este decuplată 
termic și prin urmare aceasta doar ușor se încălzește. 

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI  
Tehnologie T

 KLUDI  
 Fix Stick  

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor 
de debit 

 KLUDI 
 Baterie 

cu racord 
baionetă 

 KLUDI 
 Multi-racord 

KLUDI
Eco -40%

nou nou nou
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KLUDI L-INE

KLUDI L-INE
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 KLUDI ZENTA 
 Versatilitate desăvârșită 

 Gama de succes KLUDI ZENTA se încadrează perfect în tendinţe datorită 
designului său purist. Aceasta  convinge prin îmbinarea de unghiuri și curbe, 
care se integrează perfect în orice bucătărie. Datorită gamei sale extinse, 
KLUDI ZENTA satisface toate cerinţele. 

Această baterie practică se potrivește perfect sub orice dulap suspendat. 
Secretul formei suple, filigranată a acestei elegante baterii de bucătărie este 
cartușul ceramic mic. Nu este doar foarte popular ci și convingător datorită 
raportului calitate preţ foarte bun. 
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KLUDI ZENTA

 .. =  Suprafata  05 cromat, 96 inox 

 38973..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45 

 Finisaje de oţel inox de 
înaltă calitate: se asortează 
perfect cu orice suprafaţă din 
oţel inox din bucătărie. 

 Suprafaţa cromată este întotdeauna 
o alegere bună   și se integrează 
ușor în orice tip de bucătărie. 

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 

nou
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BLACK
meets WHITE

 KLUDI ZENTA BLACK & WHITE 

 KLUDI aduce accente de culoare în baie. Produsele noi din gama de succes 
KLUDI ZENTA se încadrează în tendinţe. Negru: elegant și mereu actual, exprimă 
atât individualism cât și exclusivitate. Alb: Pur și radiant, distins datorită simplităţii 
sale. KLUDI ZENTA BLACK & WHITE poate fi combinat cu orice tip de baie și 
bucătărie.

Procedeul de înaltă tehnologie asociat cu tehnica de acoperire PUR conferă 
suprafeţelor strălucire de durată și rezistenţă crescută la zgârieturi și lovituri. 
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

..= Suprafata    86 cromat/negru, 91 cromat/alb 

 389739175 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45 

 389738675 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45 

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 
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KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
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 KLUDI BINGO STAR 
  Libertate  la superlativ 

 Un adevărat succes. Ușor de folosit   de către întreaga familie, universală 
și cu design elegant. KLUDI BINGO STAR dă viaţă bucătăriei dumneavoastră. 
Posibilitatea manevrării manerului din lateral și pipa înaltă și dinamică creează 
spaţiu de mișcare suplimentar în baie. Această baterie de baie practică, 
poate fi curăţată cu ușurinţă datorită pipei curbate, care nu permite acumulări 
de apă. Tehnologia de înaltă calitate  prezentă prin cartușul ceramic sau 
părţile superioare ceramice garantează o durată lungă de viaţă. Dispozitivul 
multiracord asigură conectarea  mașinii de spălat vase și a mașinii de spălat 
rufe, în funcţie de necesităţi. Descoperiţi noua dimensiune a libertăţii! 
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KLUDI BINGO STAR

 .. =  Suprafata  05 cromat, 96 inox  *Fără imagine 

 428550575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  cu arc din inox  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

 42857..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
  pipă pivotantă  
 H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48 

 42836..75 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 375, H2 230, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

 42803..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48 
 42809..75 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 428810532 
Baterie bucătărie DN 10 
armătură baionetă pentru montarea 
sub fereastră
pipă pivotantă
 H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48 

 42887..32 
  Baterie bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 370, H2 225, A 217, Ø1 34, Ø2 48 

 428860532 
  Baterie multiracord bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48 

 42863..32 
  Baterie bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48 
 428690532 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 Finisaje de oţel inox de 
înaltă calitate: se asortează 

perfect cu orice suprafaţă din 
oţel inox din bucătărie. 

 Suprafaţa cromată este 
întotdeauna o alegere bună  

 și se integrează ușor în 
orice tip de bucătărie. 

 42851..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

KLUDI
Eco -40%

 KLUDI  
Pipă 

extractibilă

 KLUDI 
 Baterie 

cu racord 
baionetă 

 KLUDI 
 Certificări de 

zgomot 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI  
 Tehnologie 

 KLUDI  
 Fix Stick  

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor 
de debit 

 KLUDI 
 Flexibil 
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
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 KLUDI TRENDO STAR 
  Diversitate  prin excelenţă 

 Un adevărat star în bucătărie. Mulţumită proiectării sale optime, această 
baterie arată mai mult decât bine. Este de asemenea convingătoare datorită 
operării ușoare și varietătii sale de modele. KLUDI TRENDO STAR este 
disponibilă în variante diferite: multiracord, cu gură de umplere tip duș 
prevăzută cu facilitatea SoftPush, cu pipă pivotantă, tip baionetă și multi-
racord, pentru montare sub fereastră. Perlatorul caché integrat în pipa, 
formează un tot unitar cu bateria, prevenind astfel formarea de depuneri 
de impurităţi.  
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KLUDI TRENDO STAR

 339790575 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
  pipă pivotantă  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 223, H2 160, A 209, Ø1 35, Ø2 52 

 33978..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
  pipă pivotantă  
 H1 223, H2 158, A 209, Ø1 35, Ø2 52 

 33981..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 8  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
  pipă pivotantă  
 H1 230, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52 

 33974..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 220, H2 150, A 209, Ø2 52 
 33975..75 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 33976..75 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 220, H2 154, A 209, Ø2 52 
 339770575 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 .. =  Suprafata  05 cromat, 96 inox  *Fără imagine 

 Perlatorul caché integrat în pipă, formează un tot unitar cu bateria, 
prevenind astfel formarea de depuneri de impurităţi. 

 Finisaje de oţel inox de 
înaltă calitate: se asortează 
perfect cu orice suprafaţă din 
oţel inox din bucătărie. 

 KLUDI 
 Baterie 

cu racord 
baionetă 

 KLUDI 
 Duș extractibil 

 KLUDI 
 Anti-calcar 

 KLUDI 
 Multi-racord 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

 KLUDI 
 Soft Push   

 KLUDI 
 Împotriva 

fluctuaţiilor 
de debit 

KLUDI
Eco -40%
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KLUDI TRENDO STAR

KLUDI TRENDO STAR

38 | KLUDI



 KLUDI BOZZ 
  Perfect  proporţionat 

 KLUDI BOZZ a fost creat pentru a fi perfect.   Formele sale rotunjite sunt de 
o proporţionalitate unică și reusesc să desăvârșească imaginea bucătăriei 
dumneavoastră. Pipa pivotantă la 360° se transpune în libertate de operare 
nelimitată.   Se pune un accent deosebit pe FixStick. Pipa nu este prinsă 
de corpul bateriei în mod convenţional printr-un șurub ci prin filet. Aceast 
sistem asigură o prindere securizată și previne trepidaţiile. KLUDI BOZZ 
la un raport calitate-preţ atractiv. 
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KLUDI BOZZ

 428510576 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

 428030576 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48 

  Suprafaţă  05 cromat 

KLUDI
Eco -40%

 KLUDI  
Pipă 

extractibilă

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 

 KLUDI  
 Fix Stick  

 KLUDI 
 Împotriva 
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KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ
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 ESPRIT 
  Moda  cucerește bucătăria 

 Conceptul de bucătărie Esprit prezintă baterii pentru bucătării contemporane. 
Design-ul perfect și inovativ alături de funcţii adiţionale inteligente și caracteristici 
atractive duc la utilizarea cu plăcere a bateriei zi de zi. 

My life - design perfect cu pipă pivotantă la 360°. 
My family - funcţionalitatea întâlnește design-ul, cu adevărat silenţioasă, 
furtun sintetic cu aspect plăcut. 
My style -  design inovativ în materie de amenajări interioare care se deosebește 
prin pipa dublă. Cu adevărat individual; cu adevărat diferit. 

Fiecare baterie prezintă: perlator intern cu funcţie anticalcar, care permite o economie 
de apă de până la 40%, cartuș ceramic cu plăcute ceramice de înaltă calitate 
și suprafaţă ușor de curăţat și întreţinut. 

46 | KLUDI



MY FAMILY
 568519140 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
pipă extractibilă, pivotantă la 360°    
 H1 370, H2 223, A 217, Ø1 34, Ø2 48 

ESPRIT

MY LIFE
   MY FAMILY
MY STYLE

MY STYLE
 568599140 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
Pipă dublu arcuită, pivotantă la 360° 
și extractibilă
 H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34, Ø2 48 

MY FAMILY
 568510540 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 370, H2 223, A 217, Ø1 34, Ø2 48 

MY LIFE
 568030540 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă la 360°  
 H1 373, H2 232, A 217, Ø1 34, Ø2 48 
 568090540 
  pentru sisteme speciale*  

MY LIFE
 568039140 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
pipă pivotantă la 360°
 H1 373, H2 232, A 217, Ø1 34, Ø2 48 
 568099140 
  pentru sisteme speciale*  

  Suprafata  05 cromat, 91 cromat-alb 

 KLUDI  
Pipă 

extractibilă

 KLUDI 
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de zgomot 

 KLUDI  
 Tehnologie 

 KLUDI  
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 KLUDI 
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 JOOP! 
  Definiţia  opulenţei 

 Emoţional. Opulent. JOOP! Această splendidă baterie de bucătărie 
multifuncţională aduce un strop de eleganţă și strălucire înbucătăria 
dumneavoastră. Pipa pivotantă și acţionarea din lateral asigură 
o deservire ușoară. Mulţumită prezenţei sale și gurii de umplere 
construită ca o singură unitate, această baterie devine punctul 
de atracţie în bucătăriile mari, open space sau în cele insulare.  
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JOOP!

 559040575 
  Baterie multifuncţională DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 295, H2 270, A 236, Ø1 33,5, Ø2 60 

  Suprafaţă  05 cromat 

 KLUDI  
 Tehnologie 
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 Plusul personal 
de valoare 

 Designul înseamnă mai mult decât simple forme. Designul crează 
atitudinea faţă de viaţă. Kludi recunoaște în totalitate acest fapt și a 
creat  lumi în întregime emoţionale  prin intermediul designului ieșit 
din comun. Lucrul tocmai potrivit pentru persoanele cu gusturi alese. 
Avântaţi-vă într-o lume proprie cu Kludi. 
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KLUDI STEEL

 KLUDI STEEL 
  Profesionalism  
vs exigenţă 
 Răspunsul la cerinţe maxime pentru funcţionalitate, siguranţă și durabi-
litate   este KLUDI STEEL. Materialul din care este confecţionată această 
baterie este rezistent la coroziune datorită unui anumit grad de puritate. 
Această însușire îi permite să își păstreze proprietăţile ceea ce îl face 
indispensabil în bucătăriile de înaltă calitate. Finisajele clare și solide sunt 
întru totul igienice ceea ce conferă oricărei baterii un caracter profesional. 
KLUDI STEEL 300 cu pipă pivotantă din inox masiv, arc flexibil și duș 
extractibil cu SoftPush, asigură o operare rapidă și ușoară.  

 38857F660 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  din inox masiv  
  arc flexibil din inox  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
 H1 755, H2 180, A 244, Ø1 35, Ø2 56 

 38855F660 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  din inox masiv  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 431, H2 256, A 240, Ø1 35, Ø2 56 

 38851F660 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  din inox masiv  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 422, H2 272, A 244, Ø1 35, Ø2 56 

 38850F660 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  din inox masiv  
  pipă pivotantă  
 H1 422, H2 287, A 240, Ø1 35, Ø2 56 

  Suprafata  F6 inox satinat 

 KLUDI  
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 Duș extractibil 
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 Împotriva 
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 KLUDI ZIP 
  Variabilitate  
și individualism  
 Datorită caracteristicilor sale independente, KLUDI ZIP promovează transparenţa. 
KLUDI ZIP este bateria de bucătărie ideală pentru un ambient cu accente 
arhitecturale. Această linie de baterii a fost distinsă cu premiul pentru  arhitectură 
AIT . Caracteristica  SoftPush  transformă jetul normal într-un jet de duș. 
Această variaţie de caracteristici este completată de husele interschimbabile 
pentru mâner disponibile într-o gamă largă de culori. 

 .. =  Suprafata  Z1 crom/artimo, Z2 crom/grigo, Z3 crom/olano, Z4 crom/agua, Z5 crom/ceano, Z6 crom/laero, Z7 crom/negru, 
Z8 crom/rosu, Z9 crom/portocaliu, Z0 crom/galben 

 Design-ul KLUDI ZIP are deja 
mulţi admiratori, caștigând 
premii în sectorul arhitectural. 

KLUDI ZIP

 77724..-00 
  Huse interschimbabile pentru 
mâner cu suprafeţe la alegere.  

 42100Z129 
  Baterie bucătărie DN 10  
  cu duș extractibil vertical cu comutator 
duș/jet  
 H1 272, H2 211, A 176, Ø1 34, Ø2 52 

 42101Z175 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  cu duș extractibil vertical cu comutator 
duș/jet  
 H1 272, H2 211, A 176, Ø1 34, Ø2 52 
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 KLUDI  
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 KLUDI 
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KLUDI NEW WAVES

 KLUDI NEW WAVES 
  Extravaganţă  
într-o notă puristă 
 Totul se concentrează în detalii. Minimalist, purist, precis și stilat: 
KLUDI NEW WAVES. Tehnologia inovativă asigură cea mai eficace 
deservire în ciuda designului extrem de zvelt. Funcţia Swing & Stop 
permite oprirea apei prin simpla atingere cu cotul. 

  Suprafaţă  05 cromat 

 O ușoară apăsare a mânerului este 
suficientă pentru ca apa să curgă.  

 579040575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă cu stop-curgere  
 H1 250, H2 168, A 200, Ø1 35, Ø2 65 

 Swing & Stop: oprește apa printr-o 
simplă împingere a pipei cu cotul. 

 KLUDI  
 Tehnologie 
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 Fascinaţia luxului printr-o privire către sfârșitul secolului. KLUDI ADLON 
se distinge prin detalii elegante și datorită faptului că repectă cele mai 
exigente cerinţe. De la caracteristicele rozete în formă de cruce și preţioasele 
finisaje de porţelan până la pipa cu faţete în șase canturi. Prestigiu pentru 
orice gospodărie. 

  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

 Din dragoste pentru detaliu: 
finisaje de porţelan de înaltă calitate 

 KLUDI ADLON 
 O nesfârșită  nostalgie  

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 

KLUDI ADLON

 516060520 
  Baterie bucătărie DN 8  
  pipă pivotantă  
 H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52 
 516000520 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  
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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 bucatarie un nou motiv de a se bucura de 
viaţă. Pipa pivotantă este cu precădere potrivită pentru chiuvete mari. 
Varianta cu duș extractibil mărește aria de manevrare și facilitează 
spălarea vaselor și curăţarea legumelor. 

  Suprafaţă  05 cromat 

 549410575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
 H1 218, H2 149, A 229, Ø1 35, Ø2 61 

 549040575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 218, H2 149, A 218, Ø2 61 
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 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. 

       Cel mai bun prag de rentabilitate 

Aşa da,
merită!
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KLUDI SCOPEKLUDI MX

 .. =  Suprafata  05 cromat, 96 inox  *Fără imagine 

 399340562 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
  pipă pivotantă  
 H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58 

 399450562 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 8  
  pipă pivotantă  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58 

 399040562 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58 
 399050562 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 33930..75 
  Baterie monocomandă bucătărie XL 
DN 10  
Pipă pivotantă la 360°    
 H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45 

 33938..75 
  Baterie bucătărie tip baioneta DN 10  
  armătură baionetă pentru montarea sub 
fereastră  
Pipă pivotantă la 360°
 H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48 

 33931..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 8  
  pipă pivotantă și extractibilă  
 H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35 

 33933..75 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
Pipă pivotantă la 360°
 H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45 
 33939..75 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 KLUDI MX 
 Mix-ul perfect 

 Design inteligent și gamă extinsă.  Punctul de interes al acestei serii este 
reprezentat de versatilitate: racordul baionetă, multiracordul pentru mașina 
de spălat haine și masina de spălat vase, cu sau fără dus, baterii pentru 
sisteme fără presiune. 

 KLUDI SCOPE 
 Noua baterie mini compactă 

 KLUDI SCOPE: noua baterie compactă din gama Kludi. Se deosebește 
prin sistemul de montare rapidă, cartuș ceramic cu limitator de apă fierbinte 
și o bază adiţională pentru chiuvetele cu pereţi înălţaţi și mai multă libertate 
de mișcare. Toate bateriile sunt disponibile și în varianta din inox. 

 399410562 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 8  
  pipă pivotantă  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
 H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58 
 399420562 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 399060562 
  Baterie monocomandă multiracord 
bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
  racord pentru mașina de spălat  
 H1 220, H2 153, A 210, Ø1 34, Ø2 58 
 399070562 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  
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  Suprafaţă  05 cromat  *Fără imagine 

KLUDI OBJEKTA MIX NEW

 337610575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  duș extractibil cu comutator duș/jet  
 H1 190, H2 135, A 195, Ø1 34, Ø2 52 

 338830575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 212, H2 145, A 204, Ø2 52 
 338890575 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

 338820575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 15 
montare pe perete  
  pipă pivotantă și blocabilă  
 A 230 

 338810575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 15 
montare pe perete  
  pipă pivotantă și blocabilă  
 A 165 

 KLUDI 
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 379240575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 15 
montare pe perete  
  pipă pivotantă  
 A 226 

 379140575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 15 
montare pe perete  
  pipă pivotantă  
 A 276 

 379130575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 133, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45 
 379190575 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

H1

H2
A

Ø2
Ø1

A

 =  

H1 =
H2 =

A =

Ø1 =
Ø2 =

 Lungimea ţevii de 
scurgere, aici: de la perete 

 Diametrul corpului armăturii 
 Diametrul bateriei 

 Lungimea ţevii de scurgere, aici: 
de la perete 

 Înălţime de scurgere, 
marginea inferioară 

 Înălţimea armăturii 

 Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune 

 DIMENSIUNI 

 389630575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 10  
  pipă pivotantă  
 H1 133, H2 110, A 200, Ø2 45 
 389590575 
  Pentru sisteme de alimentare 
fără presiune*  

KLUDI TERCIO

 389540575 
  Baterie monocomandă bucătărie DN 15 
montare pe perete  
  pipă pivotantă  
 A 200 

 KLUDI 
 Certificări 
de zgomot 

 KLUDI 
 Presiune 
redusă 
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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, aceasta este 

filosofia noastră. Și la un preţ accesibil. 
    

 Competenţă şi calitate 
 Tehnologie 

KLUDI Pipă extractibilă
 Pipa poate fi extinsă în funcţie 
de necesităţi 

  KLUDI Soft Push    
 Comutare simplă prin apăsarea unui buton 

  KLUDI Fix Stick   
Pipă stabilă datorită sistemului 
de înșurubare

  KLUDI Tehnologie T  
Pipa telescopică

KLUDI Tehnologie
Tehnologie de marcă

  KLUDI Senzor  
 Baterie cu senzor, operare fără atingere 

  KLUDI Presiune redusă  
 Baterii pentru recipiente fără presiune 

  KLUDI Alimentare la priză  
 Baterie cu alimentare la priză 

  KLUDI Multi-racord  
 Racord pentru mașina de spălat 
haine sau vase 

  KLUDI Anti-calcar  
 Curăţare ușoară a depunerilor de calcar 

  KLUDI Duș extractibil  
 Dușul poate fi extins în funcţie 
de necesităţi 

  KLUDI Certificări de zgomot  
 Baterie silenţioasă, certificări 
de zgomot garantate 

KLUDI Operare cu baterie
 Alimentare cu baterie 

  KLUDI Baterie cu racord baionetă  
 Bateria poate fi ajustată pentru 
a putea deschide și închide fereastra 

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

  KLUDI Eco          
 Apa  curge atât cât este nevoie,  
realizându-se astfel economie de apă     

  KLUDI Împotriva fluctuaţiilor de debit  
 Previne contaminarea apei potabile 

 Eco 



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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