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KLUDI
Spełniamy Twoje marzenia
o pięknej i funkcjonalnej kuchni



Życie rodzinne i towarzyskie przenosimy do kuchni,
bo uwielbiamy wspólnie gotować, przyprawiać
i smakować. Nie zastanawiamy się jak działa bateria
i dlaczego wystarczy tylko muśnięcie dłonią, a woda
popłynie sama. To właśnie nasz cel, projektowanie
intuicyjnych rozwiązań, które wpiszą się w Twój styl
życia. Tworzymy baterie, które są odpowiedzią

na potrzeby milionów użytkowników na całym świecie.
Nad wzornictwem, rozwojem produktu i użytecznością
naszej armatury czuwają: projektanci, inżynierowie oraz
trendsetterzy. Każdy model sygnowany marką KLUDI
to wynik naszej wspólnej pracy – działań, które
prowadzą do synergii pomiędzy funkcjonalnością
a niebanalną formą.

Design by KLUDI
Tworzymy z myślą o Tobie
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90 lat doświadczenia KLUDI
Najwyższa jakość od 1926 roku

Historia firmy sięga 1926 roku. W Menden (Niemcy)
powstał niewielki zakład produkcyjny, którego misją
było unowocześnianie gospodarstw domowych oraz
poprawa jakości życia lokalnej ludności. Praktyczne
pomysły, innowacyjne rozwiązania dedykowane
kuchniom i łazienkom szybko przyczyniły się do
rozwoju rodzinnej firmy. Idee wywodzące się
z Menden po dziś dzień są naszą inspiracją. Ważna
jest tradycja, zakorzeniona w kultywowanym
i dopracowywanym od lat rzemiośle, połączona
z nowoczesnymi materiałami oraz technologiami.
 
Sukcesu nie osiągnęlibyśmy bez naszych pracowników
– jesteśmy z nich niezwykle dumni. Zatrudniamy ponad
1000 osób, które każdego dnia dbają o dostępność
i jakość produktów. Jesteśmy blisko naszych klientów,
a dzięki międzynarodowemu środowisku pracy oraz
wymianie doświadczeń, szybko reagujemy na nowe
trendy i zmieniające się potrzeby rynku.
 
Nasze serie baterii kuchennych są nie tylko intuicyjne
w obsłudze, interesujące wzorniczo, funkcjonalne, ale
również spełniają bardzo ważne wymogi współczesnych
gospodarstw domowych: oszczędzają wodę, energię
oraz wykonane są z przyjaznych środowisku materiałów.

Rdzeń z piasku krzemionkowego
odwzorowuje wewnętrzną część
baterii. Jest on wtryskiwany
do formy, a następnie spajany
pod ciśnieniem ok. 8 bar
i w temperaturze 320°C.

Przyjemną w dotyku fakturę
oraz połysk baterie zawdzięczają
warstwie chromu nakładanej
na mosiężny korpus.

Produkcji każdego modelu
towarzyszą precyzyjne testy
jakości, szczelności i przepływu.

Nad designem każdego produktu
czuwa światowej sławy biuro
projektowe MICHAEL STEIN DESIGN.

O FIRMIE
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Kuchnia – nasza wspólna pasja
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Plus X Award 

Wiele naszych baterii wyróżnionych
jest międzynarodowym znakiem
Plus X Award. To gwarancja,
że powstały z wysokiej klasy
komponentów oraz w wyniku
projektowania opartego o wnikliwą
analizę potrzeb użytkowników.
Dzięki takiej filozofii, do milionów
domów na całym świecie trafiają
wyjątkowe produkty KLUDI. 

KLUDI – najbardziej  
innowacyjna marka

Niezależne, międzynarodowe grono ekspertów doceniło 
markę KLUDI za szczególne sukcesy w dziedzinach 
jakości, funkcjonalności, ergonomii, designu i ekologii. 
Nagroda PLUS X Award for The Most Innovative Brand 
to potwierdzenie wysokiej klasy i silnej pozycji marki 
KLUDI na rynku światowym. Tytuł przyznawany jest
nielicznym firmom w branży sanitarnej i dlatego
jesteśmy z niego niezwykle dumni.

Interior Innovation Award

Interior Innovation Award to
jedna z najbardziej prestiżowych
nagród przyznawanych
w dziedzinie wzornictwa.
Tytuł ma międzynarodowy
charakter i przyznawany
jest tylko tym produktom,
które odznaczają się najbardziej
wyrafinowanym i funkcjonalnym
designem.

Best Design Brand

Wyróżnienie Best Design
Brand 2016/2017 zawdzięczamy
konsekwentnie prowadzonym
działaniom. W ciągu ostatniego 
roku postawiliśmy na innowa-
cyjność i zdobyliśmy najwięcej 
odznaczeń PLUS X w kategorii 
Design.

Przekonaj się jak wiele naszych
produktów zostało docenionych
w międzynarodowych konkursach
oraz otrzymało rekomendację
światowego grona ekspertów
z dziedziny projektowania
użytkowego.

KLUDI stale podąża za
najnowszymi trendami
w stylizacji kuchni.

Funkcjonalność i ergonomia
to podstawowe zasady w kuchni.
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Natrysk czy strumień?
Mały przycisk – duże możliwości

Zalety przełącznika natrysk/strumień:

• dobór odpowiedniego strumienia wody
 w zależności od prowadzonych prac;
•  łatwe spłukiwanie naczyń i mycie owoców przy
 użyciu delikatnego natrysku;
•  ergonomiczne umiejscowienie przełącznika w wylewce;
•  wąż wylewki wykonany z wysokiej jakości włókna,
 co gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i cichą pracę;
•  wąż natrysku może być wyciągnięty aż do 40 cm.

Praktycznym rozwiązaniem
jest perlator s-pointer. Wystarczy 
wykonać delikatny ruch palcem, 
aby dopasować kąt strumienia
do kształtu zlewozmywaka.

Mocny i intensywny strumień wody, umożliwiający szybkie
napełnienie naczynia lub wymycie garnka, niekoniecznie
sprawdzi się podczas mycia delikatnych liści sałaty.
Dlatego w naszych bateriach dodaliśmy fukcję, która przy
pomocy jednego małego i łatwego w użyciu przełącznika
rozwiąże ten problem i dostosuje się do Twoich potrzeb.

40 cm
Wąż natrysku może być
wyciągnięty na długość do 40 cm.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Funkcja zastosowana w seriach: 
KLUDI TANGENTA. KLUDI MX,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Korzystaj na okrągło!
Obrotowa wylewka górą

Większy zasięg działania
dzięki wyciąganej wylewce

Za mało miejsca w zlewozmywaku? Nie chcesz, aby
ograniczała Cię bateria, gdy jej nie używasz? Wybierz
armaturę, którą dostosujesz do aktualnie prowadzonych
prac. Obrót wylewki w zakresie 360º sprawia, że bateria
idealnie sprawdzi się nie tylko w tradycyjnej zabudowie
meblowej, ale także na wyspach kuchennych.

Zalety obrotowej wylewki:

• łatwe obracanie wylewką według potrzeb
 i prowadzonych działań;
•  zwiększona przestrzeń pracy w obrębie  
 zlewozmywaka;
•  praktyczne rozwiązanie na wyspach kuchennych
 i w zlewozmywakach dwukomorowych;
•  możliwość napełnienia naczyń znajdujących
 się poza zlewozmywakiem.

Zalety wyciąganej wylewki:

• korzystanie ze strumienia wody poza
 obszarem zlewozmywaka;
•  ułatwione napełnianie i mycie nawet
 bardzo dużych naczyń;
•  precyzyjne kierowanie strumieniem wody;
•  duży zasięg wylewki: maksymalnie do 70 cm;
•  wylewka ma ergonomiczny kształt i wygodnie
 układa się w dłoni.

Wyobraź sobie, że możesz wysunąć wylewkę i zwiększyć 
zasięg baterii nawet o 70 cm. Wyciągana wylewka ma 
ergonomiczny kształt i jest bardzo wygodna w użyciu. 
Dzięki niej napełnianie naczyń stojących na blacie  
roboczym stanie się banalnie proste. 

Obrotowa wylewka jest funkcją standardową zastosowaną
we wszystkich seriach baterii kuchennych KLUDI.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE

70 cm
Wysięg wylewki  
maksymalnie do 70 cm.
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Baterie elektroniczne
- inteligentny pomocnik w kuchni

Zalety baterii elektronicznych:

• bezdotykowe uruchomienie strumienia wody, co jest
 szczególnie przydatne, gdy obie ręce są zajęte;
•  optymalizacja temperatury i ilości zużywanej wody;
•  łatwiejsze utrzymanie czystości w kuchni.

Chcesz umyć naczynia bez dotykania baterii kuchennej?
Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie nowoczesny
typ armatury kuchennej KLUDI E-GO z wbudowanym
elektronicznym czujnikiem ruchu. Umożliwia korzystanie  
z baterii nawet wtedy, gdy masz zajęte ręce. Inteligentny 
czujnik ruchu działa w trzech fazach.

Faza 1: włączanie wody jednym ruchem ręki, obszar
zasięgu czujnika to 1-5 cm.
Faza 2: aktywne działanie, zasięg czujnika zwiększa
się do 20 cm pozwalając na swobodną pracę.
Faza 3: czujnik, nie wykrywając ruchu, automatycznie
odcina dopływ wody i przechodzi w tryb czuwania.

Bateria może być również
sterowana ręcznie dzięki
wygodnemu bocznemu
uchwytowi.
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Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI E-GO

Bateria pod oknem
dzięki złączu Bajonett 

Zalety złącza Bajonett:

• duża swoboda w projektowaniu strefy zlewozmywaka
 oraz mebli kuchennych umiejscowionych przy oknie;
•  bezproblemowe wyciągnięcie baterii z cokołu jednym
 ruchem ręki;
•  wyciągane wężyki wzmocnione są oplotem ze stali
 nierdzewnej, co zapewnia im wyjątkową trwałość.

Praktyczne i nierzucające się
w oczy rozwiązanie: złącze
Bajonett u podstawy baterii.

Marzenie niejednego z nas – zlewozmywak pod oknem, idealne światło i wygoda.
Dzięki złączu Bajonett do montażu podokiennego, możemy teraz zainstalować
baterię w bezpośredniej bliskości okna. Aby je otworzyć, wystarczy jeden ruch ręką:
wyciągniętą z cokołu baterię można z łatwością odłożyć na bok.

Minimalna odległość pomiędzy
blatem kuchennym a skrzydłem
okiennym wynosi 3 cm.
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3 cm
Minimalna odległość  
potrzebna do otwarcia okna.

FUNKCJE

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE



Funkcjonalne i bezpieczne
przyłącze Multi w kuchni

Zalety przyłącza Multi:

• możliwość łatwego odcięcia dopływu wody do
 pralki lub zmywarki;
•  gwarancja bezpieczeństwa: zawór niweluje ryzyko
 zalania kuchni podczas nieobecności w domu;
•  wygodne umiejscowienie zaworu: nie trzeba schylać
 się w celu jego zamknięcia.
 

 

Rosnąca ilość sprzętów w kuchni wymaga zastosowania
kompleksowych rozwiązań – stąd pomysł na przyłącze
Multi. Pozwala ono sterować dopływem wody do pralki lub 
zmywarki. Widoczny i łatwo dostępny zawór gwarantuje 
bezpieczeństwo, a także komfort obsługi.

Wystarczy jeden ruch ręki, aby otworzyć lub zamknąć zawór i zmienić
dopływ wody do pralki lub zmywarki.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA
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To już bardzo widoczny trend: przenosimy pralki do
kuchni i wkomponowujemy je w zabudowę meblową.
Tym samym poprawiamy estetykę wnętrz oraz
zdobywamy cenne miejsce w zwykle dużo mniejszej 
łazience.

Łatwy montaż
dzięki złączu na tzw. klik

Baterie do bezciśnieniowych
urządzeń grzewczych

Montaż i demontaż baterii nigdy nie był tak prosty.
Nie musisz wzywać specjalisty, ani dysponować
fachowymi narzędziami. Wystarczy, że wybierzesz
modele, których wężyki wylewki zostały wyposażone
w uniwersalne złącze na tzw. klik.

Zalety szybkozłącza:

• wyjątkowo szybki i prosty montaż baterii
 niewymagający narzędzi ani specjalistycznej wiedzy;
•  gwarancja szczelności podłączenia;
•  możliwość wygodnego czyszczenia węża
 doprowadzającego wodę do wylewki.

Zalety baterii do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych:

• oszczędność zużycia wody i energii dzięki bliskiej
 lokalizacji baterii i podgrzewacza, co wpływa na koszty
 eksploatacji;
•  kompatybilność – nasze baterie pasują do większości
 dostępnych na rynku bezciśnieniowych urządzeń
 grzewczych.

Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w instalacjach,
w których występują duże odległości pomiędzy baterią
a urządzeniem grzewczym. Pozwala to na oszczędność
zużycia energii, ponieważ podgrzanie wody następuje
bardzo blisko odbiornika.

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Funkcja zastosowana w seriach:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO
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Kuchnia to serce każdego domu. Wyobraź sobie kuchnię
swoich marzeń i dobierz do niej idealną armaturę

Wizja naszej przyszłej kuchni to jedno z bardziej spre-
cyzowanych marzeń. Zanim wybudujemy dom, kupimy 
mieszkanie, wiemy już jaki styl wypełni kuchenne wnętrze. 
W marzeniach widzimy naszych najbliższych; wspólne 
posiłki, gotowanie, przyjemny gwar rozmów.

Dlatego tak ważne jest, aby układ funkcjonalny,
ergonomia oraz design kuchni wpisywały się  
w styl życia domowników. Zapewniały komfort,  
który jest wynikiem doboru odpowiednich okładzin, 
mebli, wyposażenia oraz armatury.

STYL KLASYCZNY
• elegancka i uniwersalna stylistyka;
•  styl ponadczasowy, zdominowany przez
 stonowaną kolorystykę oraz wzory;
• połączenie naturalnych materiałów:
 drewna, kamienia, ceramiki.

Rekomendowane serie:
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI L-INE,
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO,  
KLUDI LOGO NEO

STYL RUSTYKALNY
• ciepły, nastrojowy charakter wnętrza;
•  styl nawiązujący do charakteru sielskich dworków
 oraz letnich rezydencji na wsi;
•  niezbędne elementy wyposażenia: kaflowe piece,
 duże kuchnie i okapy, postarzane meble, miedziane
 i ceramiczne naczynia, duża ilość dodatków.

Rekomendowane serie:
KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA,  
KLUDI TERCIO
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Wybór baterii kuchennej?
To prostsze niż myślisz!

Styl i wyjątkowy charakter kuchni kształtuje odpowiednio
dobrane wyposażenie. Na zasadzie dopełnienia lub
kontrastu zestawiamy barwy, faktury, stopień połysku.
KLUDI podpowiada jak dobrać idealną armaturę,
tak aby podkreślić klimat wnętrza.

STYL NOWOCZESNY
• minimalistyczna przestrzeń, oszczędny design;
•  styl prosty i geometryczny, z przewagą wyrazistych
 form, kontrastowej kolorystyki oraz połyskliwych
 powierzchni;
•  zredukowane do minimum wyposażenie,
 funkcjonalność na pierwszym planie. 
 
Rekomendowane serie:
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA,  
KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR,
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,  
KLUDI TERCIO

STYL INDUSTRIALNY 
• przemysłowy, surowy design;
•  duże przestrzenie, wysokie loftowe pomieszczenia;
•  styl inspirowany klimatem wnętrz post-fabrycznych,
 charakteryzujący się eklektycznymi zestawieniami
 wzorów, mebli oraz elementów wykończenia.

Rekomendowane serie:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE,  
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,  
KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE

Chcesz zobaczyć czy
wybrany model pasuje
do kuchni? Skorzystaj
z naszej bazy plików CAD
i wstaw odpowiednią
baterię do swojego
projektu.

STYLE

15
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42 205 05 75
Elektroniczna bateria
kuchenna

KLUDI E-GO
Zawsze w centrum uwagi

Seria dla miłośników
oryginalnego wzornictwa.
Kolekcja KLUDI E-GO
to idealne rozwiązanie
dla wszystkich tych, którzy
jednocześnie cenią śmiałe
rozwiązania estetyczne,
jak i komfort oraz wygodę.
Genialny dodatek do
wnętrz: nowoczesnych,

loftowych oraz
minimalistycznych.
Odważna forma wynika
tu z funkcjonalności.
Elastyczna, wyciągana
wylewka jest zarówno
miłym dla oka detalem,
jak i kluczowym elemen- 
tem ułatwiającym
kuchenne prace.

Na co masz dziś ochotę?
Kuchnia śródziemnomorska
czy może azjatyckie smaki?
Jeśli lubisz eksperymentować
w kuchni, nie bój się również
eksperymentów designerskich.

Powierzchnia: 05 chrom

Elastyczną wylewkę można
w każdej chwili wyciągnąć
i z łatwością obracać ją
w zakresie 360°.
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Masz wybór: bezdotykowa lub
tradycyjna obsługa za pomocą
wygodnego, bocznego uchwytu.

KLUDI E-GO
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Kuchnię tworzą ludzie
– ich emocje i spotkania.
Dobrze zaprojektowane
oraz dostosowane do
stylu życia domowników
wnętrze jest również
miejscem realizacji
wspólnych pasji.

Apetyt na
dobry design

Biały wyciągany wąż wylewki
znacznie zwiększa zasięg
strumienia wody.

Wysoka wylewka baterii pozwala
na wygodne płukanie dużych
naczyń oraz mycie składników
niezbędnych do przygotowania
posiłków.

19
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KLUDI E-GO
Nieodzowny element designerskiej kuchni

Kolekcja KLUDI E-GO to propozycja dla tych, którzy
kochają proste, nieco surowe i oszczędne w wyrazie
stylizacje – takie, w których o ostatecznym efekcie
decydują niuanse. Wnętrza nowoczesne, a tym
bardziej monochromatyczne i loftowe wymagają

od nas pieczołowitego dopasowania szczegółów.
Postawmy na intrygujące detale, o nietuzinkowej linii
oraz wykończeniu, które – skontrastowane z jednolitym
tłem – staną się głównym, mocnym punktem aranżacji.

20 Powierzchnia: 05 chrom Więcej informacji o działaniu baterii elektronicznych na str. 10

42 205 05 75
Elektroniczna bateria kuchenna 
zasilanie sieciowe
obrotowa wylewka (360°) 

H1 472, H2 250, A 236, 
Ø1 34, Ø2 54

42 215 05 75
Elektroniczna bateria kuchenna 
zasilanie bateryjne
obrotowa wylewka (360°)
 
H1 472, H2 250, A 236,  
Ø1 34, Ø2 54

42 205 05 75
Elektroniczna bateria
kuchenna

42 205 05 75
Elektroniczna bateria
kuchenna

Maksymalny komfort
w minimalistycznym wnętrzu

Wystarczy ruch dłoni, aby uaktywnić strumień wody. Dzięki
elektronicznemu czujnikowi ruchu, uruchomimy baterię
bez jej dotykania. To jedyna armatura pozwalająca
jednocześnie na bezdotykową, jak i tradycyjną obsługę
za pomocą wygodnego, bocznego uchwytu.

Dzięki sensorowi o wysokiej
wrażliwości na ruch ręki,
armatura włącza i wyłącza
się bezdotykowo. Ta praktyczna
funkcja pozwala na zachowanie
armatury w nienagannej czystości
niezależnie od tego, co robisz
w kuchni.

21

42 200 05 75
Elektroniczna bateria kuchenna  
zasilanie sieciowe
obrotowa wylewka (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

42 210 05 75
Elektroniczna bateria kuchenna 
zasilanie bateryjne 
obrotowa wylewka (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

42 200 05 75
Elektroniczna bateria
kuchenna

KLUDI E-GO
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51 606 05 20
Bateria kuchenna

KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
Zainspirowana tradycją

Uwagę zwraca przede wszystkim
kunszt formy podkreślony
smukłą linią wylewki.

Uchwyty krzyżowe i intarsje
porcelanowe podkreślają
charakter kuchni we
współczesnych rezydencjach.

Połączenie misternych zdobień
i charakterystycznego kształtu to
propozycja dedykowana osobom
ceniącym eleganckie detale oraz
szlachetne materiały.

Osoby ceniące tradycyjne
rozwiązania, a zarazem
poszukujące ciepłej,
domowej atmosfery
często sięgają po 
stylistykę retro, rustykalną 
oraz inspirowaną sielskim
klimatem. Współczesne
interpretacje aranżacji
rodem z lat 60. wymagają
odwołania do klasycznych
form designu. Sięgnijmy
zatem po stylizowane

meble kuchenne,
pastelowe małe AGD
o obłych kształtach,
porcelanowe naczynia
oraz armaturę  
o klasycznym wyglądzie.
Urocze uchwyty krzyżowe,
intarsje porcelanowe oraz
smukła linia wylewki
sprawiają, że bateria  
KLUDI ADLON stanowi 
idealne dopełnienie  
klimatycznej kuchni.

23Powierzchnia: 05 chrom



51 606 05 20
Bateria kuchenna

Drewno
i biel 

Połączenie bieli
i drewna to jeden
z bardziej uniwersalnych
duetów kolorystycznych.
Ponadczasowa biel
idealnie współgra
z ciepłą tonacją
drewna, nadając
kuchennemu wnętrzu
przytulny charakter.

Beże, kremy, naturalne
odcienie kojarzą nam się
z bezpieczeństwem. Nie
zapomnijmy o oddziaływaniu
barw podczas urządzania
kuchni.

24

Wysoka, obrotowa wylewka (360°)
zapewnia dużą ilość miejsca
w zlewozmywaku i zapobiega
rozpryskiwaniu się wody.

25

51 606 05 20
Bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

H1 245, H2 180, A 250,  
Ø1 28, Ø2 52

51 600 05 20
Bateria kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 245, H2 180, A 250,  
Ø1 28, Ø2 52

KLUDI ADLON
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44 904 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI TANGENTA
Serce domu

Już nie salon, a kuchnia!
To prawdzie serce domu.
Długie rozmowy przy
kuchennym stole, wspólne
gotowanie, odrabianie
lekcji, czy słuchanie muzyki
podczas prac kuchennych.
Do kuchni, w której
„ciągle coś się dzieje”
należy dobrać solidną,
odporną na zniszczenia

armaturę, najlepiej ze
szczotkowanej stali.
Dzięki baterii z serii
KLUDI TANGENTA
odkryjemy w sobie
miłość do surowego,
ale najlepszego
w swoim gatunku,
wyposażenia
z nierdzewnej stali
szlachetnej.

Solidny korpus i wygodnie
wyprofilowana wylewka to zalety, 
które docenisz w kuchni.

Dyskretny, ale mocny
i stabilny uchwyt usprawni
wszelkie kuchenne prace. 

Dlaczego mielibyśmy bać
się bałaganu? Szybko go
uprzątniemy, a wspólne
gotowanie stanie się
pretekstem do świetnej
zabawy dla całej rodziny.

Powierzchnia: F8 stal szlachetna szczotkowana 27

KLUDI TANGENTA



44 941 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

28

 
Rodzinne gotowanie

Bateria ze stali szlachetnej szczotkowanej jest odporna  
na uszkodzenia, zarysowania, a przy tym łatwa w 
pielęgnacji. Do tego idealnie wpasowuje się we wnętrza 
łączące styl tradycyjny z nowoczesnym, gdzie stalowe 
detale stanowią jeden z głównych elementów aranżacji.

Perlator s-pointer pozwala
zmienić kąt wypływu wody
i dostosować go do kształtu
zlewozmywaka.

29Powierzchnia: F8 stal szlachetna szczotkowana

44 941 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka
(110°) 
automatyczny przełącznik
natrysk/strumień

H1 236, H2 172, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 
 

H1 236, H2 181, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44 991 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka
(110°) 

 

H1 236, H2 178, A 206,  
Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI TANGENTA
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Natrysk czy strumień? Modyfikuj
pracę baterii dostosowując ją
do bieżących zadań.

Automatyczny przełącznik
pozwala na wygodną zmianę
strumienia w natrysk.

Wyciągana, obrotowa wylewka
zwiększa zasięg strumienia wody.
Dzięki temu szybko umyjemy 
składniki do zdrowego, rodzinnego 
obiadu.

31

KLUDI TANGENTA
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39 904 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI MX
Idealnie dopasowana

Liczy się każdy szczegół!  
Jak choćby dopracowana  
do perfekcji, piękna wylewka.

Doskonałe głowice ceramiczne
pozwalają na precyzyjną regulację 
natężenia strumienia.

Nowoczesna kuchnia musi
być wygodna i funkcjonalna,
dlatego sięgnijmy po najlepsze
rozwiązania.

Sięgnij po rozwiązanie,
które sprawdzi się zarówno
w pełnej uroku kuchni
rustykalnej, jak i w nieco
surowym, loftowym
wnętrzu. Bateria KLUDI MX
to doskonała propozycja
dla osób praktycznych.

Wygodna i solidna,
dostępna w wielu warian-
tach kolorystycznych
i z wieloma funkcjami,
a przy tym smukła
oraz elegancka. Dzięki
niej urządzanie kuchni
będzie znacznie prostsze.

33.. = Powierzchnia: 05 chrom, 82 mocca/chrom, 92 biały/chrom

KLUDI MX
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Przyłącze Multi to idealne
rozwiązanie w kuchni
(więcej informacji na str. 12).

Wybierz: strumień czy natrysk?
Dostosuj pracę baterii do
aktualnie wykonywanych zadań.

Przyjemna
dla oka

Zabawa kolorami
w nowoczesnej kuchni
jest jak najbardziej
wskazana. Spróbuj
połączyć ciepłe beże
z łagodnymi szarościami
– kompozycję podkreśli
chromowana powierzchnia
baterii.

35

39 907 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi

KLUDI MX



39 941 92 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Biel
na topie

Wnętrzarski hit
ostatnich lat – kuchnia
utrzymana w bieli.
Jasne fronty zestawione
z drewnianym blatem
idealnie uzupełni biała
bateria.

Strumień natryskowy jest
przydatny podczas mycia
delikatnych owoców i warzyw.

Wysokiej jakości głowice  
ceramiczne pozwalają  
na precyzyjny wybór  
temperatury wody.

36

Praktyczne rozwiązania
do Twojej kuchni

Jaki model baterii spełni Twoje potrzeby?
Jakie funkcje będą przydatne? Seria KLUDI MX
to pełna gama produktów, oferujących różne
możliwości oraz występujących w różnych
wariantach kolorystycznych. Bez problemu  
wybierzesz idealną opcję.

Złącze Bajonett pozwala
na montaż baterii pod oknem.
Wystarczy wyciągnąć baterię
z cokołu i odłożyć na bok.

37

39 906 .. 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°)
przyłącze do pralki lub zmywarki

 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 907 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°)
przyłącze do pralki lub zmywarki
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 904 .. 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 
 
 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 905 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych
urządzeń grzewczych 

 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 945 .. 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
automat. przełącznik  
natrysk/strumień
przyłącze do pralki lub zmywarki

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 934 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett 
obrotowa wylewka (360°) 
do montażu pod oknem

 
 
 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39 941 .. 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
automat. przełącznik
natrysk/strumień

 
H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

39 942 05 62
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
automat. przełącznik natrysk/
strumień, do bezciśnieniowych
urządzeń grzewczych
 
H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 82 mocca/chrom, 92 biały/chrom

KLUDI MX
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42 814 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Wyciągana na teleskopie wylewka
znacznie ułatwia zmywanie
naczyń lub mycie owoców.

Ergonomiczny uchwyt
pozwala na szybki wybór
temperatury wody
i siły strumienia.

Wysoka wylewka zwiększa wygodę
użytkowania – bez problemu
zmieścimy pod nią duże naczynia.

Armatura prostolinijna,
a zarazem bardzo
elegancka. Wysokość
wylewki oraz linia
odwzorowująca kształt
litery L sprawia, że bateria
KLUDI L-INE jest pięknym,
designerskim detalem.
Zestawienie matowych
i chromowanych
powierzchni prezentuje

się niezwykle oryginalnie.
Wyglądowi dorównuje
również funkcjonalność
armatury. Wyciągana
wylewka i ergonomiczny
uchwyt gwarantują  
wygodę użytkowania 
nawet na wyspie 
kuchennej i przy dużym, 
dwukomorowym
zlewozmywaku.

39

KLUDI L-INE
Stylowa linia

KLUDI L-INE

Powierzchnia: 05 chrom
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Wpisane
w pasje

Kochasz gotować?
Niezależnie od tego, czy
eksperymentujesz, czy
trzymasz się sprawdzonych
przepisów, do kuchni
wybieraj funkcjonalne
rozwiązania.

Doprowadzający wodę
do wylewki wąż pozwala
zwiększyć zasięg strumienia
wody do 70 cm.

Zwiększ zasięg strumienia
wody. Wyciągana wylewka
sprawia, że w kuchni nie ma
rzeczy niemożliwych.

41

42 821 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI L-INE



Ponadczasowe piękno
prostej linii 

Siła elegancji tkwi w prostocie. KLUDI L-INE to synergia
funkcjonalności i estetyki, we wnętrzu łączy ze sobą
ponadczasowość i niewymuszoną elegancję. Dyskretna,  
a przy tym komfortowa w użytkowaniu bateria szybko 
stanie się ważnym detalem budującym charakter kuchni.

42

42 821 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa (220°)
wylewka teleskopowa
z prowadzeniem poziomym
(wysięg od 245 do 315 mm)

H1 305, H2 270, A 245-315,  
Ø1 34, Ø2 48

42 814 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 
42 819 05 77*
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 32, Ø2 48

Powierzchnia: 05 chrom*Brak zdjęcia

42 816 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°) 
przyłącze do pralki lub zmywarki

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 821 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

42 814 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

42 817 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett
obrotowa wylewka (360°)
do montażu pod oknem
 

 
H1 305, H2 280, A 210,  
Ø1 35, Ø2 48

Minimalistyczny profil
baterii dwuotworowej

Delikatnie wyprofilowana i czysta linia armatury oraz
subtelny design samodzielnego uchwytu to rozwiązanie
wyjątkowo lubiane przez projektantów wnętrz. Dwuotwo- 
rowe baterie kuchenne łagodzą surową stylistykę wnętrza. 
Dzięki temu, nawet bardzo nowoczesne kuchnie staną się 
bardziej przytulne oraz kobiece.

43

42 853 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
montaż dwuotworowy

 
H1 328, H2 185, A 215,  
Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
montaż dwuotworowy

 
H1 321, H2 280, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

42 853 05 77
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI L-INE
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40 803 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI L-INE S 
Subtelna figura

Prace kuchenne ułatwi solidna,
wyciągana, obrotowa wylewka
KLUDI L-INE S.

Boczny uchwyt został  
zaprojektowany tak,  
aby maksymalne uprościć
korzystanie z baterii.

Piękna kuchnia generuje dobre
emocje i staje się wymarzonym
miejscem spotkań.

Urządzanie surowego,
industrialnego wnętrza
to prawdziwa sztuka
kompromisów. Należy
pogodzić ze sobą detale,
dopasować wykończenia
ścian, z aptekarską
dokładnością zestawić
tonacje kolorystyczne.
Kuchnie utrzymane w bieli,

zaakcentowane połyskiem
stali wymagają rozwiązań
nowoczesnych, przy
tym subtelnych oraz
eleganckich – jak bateria
KLUDI L-INE S. Dostojna,
idealnie wyprofilowana
linia baterii to mariaż
dobrego designu
z funkcjonalnością.

45Powierzchnia: 05 chrom, 93 chrom/biały mat, 87 chrom/czarny mat

KLUDI L-INE S
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40 803 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Pyszne wypieki w pięknej kuchni
to pokusa nie do odrzucenia!

Funkcjonalność
w prostej formie

Ascetyczna, jeśli chodzi
o estetykę, zaskakująca
– jeśli mowa o funkcji.
Wyciągana wylewka
zamknięta w smukłej
formie podkreśla
surowy charakter kuchni.

47

40 851 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

40 803 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

40 851 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa  
wylewka (360°) 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

KLUDI L-INE S



40 851 93 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

48

Poczuj skandynawski
klimat w kuchni

Zamiast błyszczących powierzchni wybierz ciepłą
i spokojną aranżację wypełnioną światłem, drewnem
oraz bielą. Biała wersja baterii KLUDI L-INE S w połączeniu
z chromem jest dedykowana jasnym, przytulnym
kuchniom. Ta wersja baterii mistrzowsko wpisze się
w nastrojową kompozycję opartą na kremowych barwach.

40 851 93 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI L-INE S

Wyciągana wylewka znacznie
ułatwia prace kuchenne.
Pyszne ravioli, a może spaghetti
bolognese? Kuchnia włoska ceni
prostotę i piękną formę.

40 851 93 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa
wylewka (360°) 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Powierzchnia: 93 chrom/biały mat 49
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40 851 87 75 
Jednouchwytowa bateria  
kuchenna

Doskonały
wybór

Modne wnętrza w stylu
loftowym potrzebują detali,
które podkreślą starannie
przemyślaną aranżację.
Kropką nad „i” stanie się
bateria KLUDI L-INE S
Czerń połączona
z naturalnymi materiałami
zjawiskowo wyeksponuje
walory otwartej kuchni.

51

40 851 87 75  
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa  
wylewka (360°) 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Wyciągana, obrotowa wylewka
to rozwiązanie, które doceni
każdy użytkownik.

Boczny uchwyt idealnie układa
się w dłoni zapewniając
ergonomię pracy.

KLUDI L-INE S
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42 803 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR 
Jedyna w swoim rodzaju

Odrobina  
nieszablonowości
i odwagi? W kuchni
to podstawa.
Eksperymentujmy
z niebanalnymi smakami,
nie bójmy się intensywnych
przypraw. Jednocześnie, 
sięgajmy po zaskakujące
rozwiązania z dziedziny
designu! Podwójna linia
wylewki to detal  
wyróżniający serię
KLUDI BINGO STAR.

Skupia na sobie wzrok
i przyciąga uwagę. Jeśli
jednak cechuje nas
przywiązanie do
tradycyjnych rozwiązań,
wybierzmy pojedynczą,
klasyczną linię wylewki.
Niezależnie od wariantu,
serię KLUDI BINGO STAR
wyróżnia solidne  
wykonanie oraz szereg
funkcji, bez których nie
możemy obejść się
w kuchni.

Do dzieła! Przygotuj swoje
popisowe danie, które docenią
Twoi bliscy.

Dzięki funkcji natrysku szybko
umyjesz naczynia, oszczędzając
przy tym wodę. 

Przełącznik natrysk/strumień
dyskretnie wbudowano
w wylewkę. Dzięki strumieniowi
szybko napełnisz każde naczynie.

53Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna



42 859 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

54

Wyciągana, obrotowa
wylewka (360°) znacznie  
zwiększa przestrzeń w obrębie 
zlewozmywaka.

Stabilny, wygodny uchwyt
pozwala na komfortową
obsługę baterii.

42 859 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa  
wylewka (360°) 

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,  
Ø2 48

55

KLUDI BINGO STAR



Najmniejsza na świecie wyciągana
wylewka ma średnicę zaledwie  
24 mm i zawiera przełącznik  
natrysk/strumień.

Jasna
przestrzeń 

Kochamy jasne
i przestronne wnętrza
wypełnione światłem.
Biel idealnie komponuje
się z drewnem, szkłem
oraz stalą.

Wysoka wylewka zwiększa 
przestrzeń wokół zlewozmywaka  
i pozwala na wygodne mycie 
warzyw i owoców.
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42 803 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Bezkompromisowa
funkcjonalność na co dzień

Postaw na maksymalną funkcjonalność, pełną wygodę
oraz najwyższy komfort! Bateria KLUDI BINGO STAR
to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach
ceniących wszechstronność i uniwersalność kuchennych
rozwiązań.

Wystarczy jeden ruch ręki,
aby wyciągnąć baterię z cokołu.
Dzięki temu bez problemu
otworzymy okno.

Prosta linia i stabilna konstrukcja.
To zaskakujące, jak wiele funkcji
skrywa korpus baterii.

Zmysł wzroku angażują piękne
barwy, a smaku – zdecydowane
aromaty.
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42 803 .. 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 
42 809..78*
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48 
 

42 851 .. 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa  
wylewka (230°)

 
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

42 852 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa  
wylewka (230°)
automat. przełącznik
natrysk/strumień
 
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,  
Ø2 48

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna

42 857 .. 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett
obrotowa wylewka (360°)
do montażu pod oknem

 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

42 855 05 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka
(220°)
 

 
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

*Brak zdjęcia

42 836 .. 78
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°) 
przyłącze do pralki lub zmywarki

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

KLUDI BINGO STAR
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Designerskie restauracyjne,
nowoczesne bary szukają
funkcjonalnych rozwiązań
i estetycznych detali. Bateria
KLUDI BINGO STAR świetnie
sprawdzi się w obiektach
gastronomicznych.

Małą, wyciąganą wylewkę doceni
niejeden barista lub barman.

Przełącznik natrysk/strumień
to nieodzowny element
funkcjonalnej baterii kuchennej,
użytkowanej także w gastronomii.
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KLUDI BINGO STAR



33 574 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

60

KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO  
Ponadczasowa klasyka

Klasyczna kuchnia
potrzebuje
ponadczasowych
stylistycznie sprzętów
oraz materiałów.
Nowoczesna zaś
– oszczędnych w formie.
Czy połączenie klasyki
i nowoczesności jest
możliwe? Jak najbardziej!
Aby zapewnić estetyczną
spójność w klasycznej,
a zarazem nowoczesnej
kuchni, a przy tym

osiągnąć maksymalną
funkcjonalność, postaw na
sprawdzone rozwiązania
takie jak armatura KLUDI
TRENDO. To bateria dla
tych, którzy we wnętrzach
unikają ekstrawagancji
oraz przesady. Znakomicie
wpisze się w urządzoną ze
smakiem kuchnię
– w towarzystwo prostych
mebli i stonowanych
kolorów.

Wygodne w obsłudze  
przyłącze Multi, pozwala  
na regulację dopływu wody  
do zmywarki lub pralki.

Wystarczy jeden ruch ręki,
aby zamknąć lub otworzyć zawór.

W kuchni liczy się jakość.
Starannie dobrane składniki
i aromatyczne przyprawy nadadzą
potrawie wyjątkowego,
wyrazistego charakteru.

61Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna



Twoja przestrzeń,
Twoje zasady i Twój smak

Jedna seria, wiele możliwości! Kolekcja baterii KLUDI 
TRENDO to pełna gama produktów o powierzchni  
chromowanej oraz ze stali szlachetnej. Możemy je  
zamontować na wyspie kuchennej lub pod oknem  
– dzięki złączu Bajonett, a także wyciągnąć wylewkę  
lub przełączyć strumień na natrysk.
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33 574 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 

 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 576 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°)
przyłącze do pralki lub zmywarki
33 577 .. 75*
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych
 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 575 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 579 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi-Bajonett
obrotowa wylewka (360°)  
do montażu pod oknem
przyłącze do pralki lub zmywarki

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52

33 574 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

33 574 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

*Brak zdjęcia

Wygoda to standard,
ważny każdego dnia

Liczą się szczegóły, drobne rozwiązania, dzięki którym
codzienne czynności przynoszą satysfakcję i radość.
Wygodna w obsłudze bateria z wyciąganą wylewką  
sprawi, że komfort pracy w kuchni stanie się standardem.
Dzięki niej bez problemu napełnimy wodą naczynie
znajdujące się poza zlewozmywakiem.

.. = Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna

Zmiana strumienia na natrysk
sprawdza się szczególnie przy
myciu drobnych składników.
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33 581 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

33 581 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
automat. przełącznik natrysk/
strumień

 
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52

33 578 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett
obrotowa wylewka (360°) 
do montażu pod oknem 

 
 
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52

KLUDI TRENDO



Podczas projektowania warto
korzystać z wiedzy specjalistów
oraz nowoczesnych narzędzi.

Filiżanka aromatycznej kawy
sprzyja ciekawym pomysłom
i dobrym planom.

Spełniaj
marzenia

Pierwszym krokiem
do realizacji marzeń
o pięknej i funkcjonalnej
kuchni jest dobry plan.
Dobrze zaaranżowane
wnętrza nastrajają
spokojem i dobrą
atmosferą.
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42 803 05 76
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ  
Esencja nowoczesności

Kuchnia minimalistyczna
magnetyzuje oszczędnym
podejściem do kolorów,
industrialna zaś
– surowością powierzchni
oraz wykończeń. I jedna
i druga potrzebuje
odpowiednich rozwiązań:
dobranych z uwagą
i pieczołowitością.

Bateria KLUDI BOZZ
znakomicie wpisuje się
w ten trend, podkreślając
jednocześnie prostotę, jak
i wyrafinowanie aranżacji.
Smukła, wysoka wylewka
o organicznym kształcie to
esencja oszczędnego oraz
przemyślanego designu.

Niewielka, ale bardzo funkcjonalna! 
Wyciągna wylewka to przykład 
doskonałego połączenia
funkcjonalności z designem.

Subtelny, delikatny uchwyt
boczny pozwala na komfortowe
uruchamianie baterii oraz jej 
użytkowanie.

Kochamy słodkie chwile. Jeśli
filiżanka kawy, to obowiązkowo
w towarzystwie ulubionego ciasta.

67Powierzchnia: 05 chrom



Armatura KLUDI BOZZ doskonale prezentuje się
na tle nasyconych kolorów minimalistycznej kuchni.

42 851 05 76
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna

Istota dobrego smaku
to sztuka łączenia

Ciekawe zestawienia wzorów i faktur doskonale
sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Naturalne
drewno komponuje się z kamieniem, szkłem oraz
stalą, a ciemne kolory ścian pozwalają na ekspozycję
jasnego wyposażenia. Dopasowana armatura
stanowi tu kropkę nad „i”.

Ziarna z Kolumbii czy może
orzeźwiający napar z serca Afryki?
Aromat świeżo zaparzonej kawy
roznosi się po całym wnętrzu.

68

Wyciągana wylewka znacznie
usprawni codzienne, kuchenne
prace.

42 851 05 76
Jednouchwytowa bateria  
kuchenna

42 803 05 76
Jednouchwytowa bateria  
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,  
Ø2 48

42 851 05 76
Jednouchwytowa bateria  
kuchenna
wyciągana, obrotowa wylewka
(230°)

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48 

KLUDI BOZZ
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32 574 05 75 
Jednouchwytowa bateria  
kuchenna

KLUDI OBJEKTA  
Delikatna i wszechstronna

Pięknie wyprofilowany, szeroki
uchwyt to synteza designu
i ergonomii.

Nietypowa, bardzo oryginalna
i unosząca się ku górze
linia wylewki wyróżnia serię
KLUDI OBJEKTA. 

Gotujesz według przepisu, czy
wolisz improwizację? Niezależnie
od metody, możesz liczyć na
pyszne rezultaty.

Delikatność tej linii stanie
się punktem wyjścia dla
kolejnych decyzji
dotyczących wnętrza.
Bateria KLUDI OBJEKTA
bez problemu zadomowi
się w przytulnej, jasnej
kuchni, w której
wyczuwalny jest kobiecy
pierwiastek.

Wysoka podstawa,
podwyższony korpus,
designerski uchwyt  
– to charakterystyka  
prawdziwej damy wśród
baterii! Jej klasyczna forma 
idealnie skomponuje się z 
dyskretnymi dodatkami,
a szereg funkcji – pomoże
w codziennej pracy.
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KLUDI  OBJEKTA

Powierzchnia: 05 chrom



Funkcjonalna
kuchnia pełna światła

Nawet jeśli jest niewielka, możemy ją zaaranżować w taki sposób,
aby była funkcjonalna oraz przyciągała uwagę. Zestawienie drewna
z białymi frontami to przepis na udaną aranżację. W wizję idealnej
kuchni wpisuje się także okno. Światło dzienne wpadające do
wnętrza czyni przestrzeń bardziej przyjazną i ciepłą.

Montaż baterii pod oknem nigdy
nie był tak prosty. Dzięki złączu
Bajonett można bez trudu
wyciągnąć baterię z cokołu,
położyć na blacie i swobodnie
otworzyć okno.
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32 579 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi-Bajonett

32 574 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 576 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi
obrotowa wylewka (360°)
przyłącze do pralki lub zmywarki
32 577 05 75*
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 575 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

 
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

32 578 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett
obrotowa wylewka (360°) 
do montażu pod oknem

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52

Powierzchnia: 05 chrom *Brak zdjęcia

Jedna bateria,
a tak wiele możliwości

Dodatkowe funkcje – złącze Bajonett, przyłącze
Multi, wyciągana, obrotowa wylewka oraz przełącznik
natrysk/strumień – niezwykle usprawniają prace w kuchni
(więcej informacji o funkcjach na str. 8-13).

KLUDI  OBJEKTA
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32 581 05 75
Jednouchwytowa bateria 
kuchenna

32 882 05 75
Jednouchwytowa ścienna
bateria kuchenna

32 881 05 75 
Jednouchwytowa ścienna
bateria kuchenna 
obrotowa wylewka

A 117

32 882 05 75
Jednouchwytowa ścienna
bateria kuchenna
obrotowa wylewka

A 182

32 581 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (110°)
wyciągana rączka natrysku
automat. przełącznik natrysk/
strumień

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34, Ø2 52

32 579 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Multi-Bajonett 
przyłącze do pralki lub zmywarki
do montażu pod oknem
obrotowa wylewka
(360°)

 
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52



32 581 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Zazwyczaj do pracy wystarczy
standardowy strumień wody.

Natrysk ułatwi jednak mycie
warzyw i owoców oraz płukanie
naczyń.

Praktyczny
wybór

Nic tak nie ułatwia
codziennych kuchennych 
prac, jak idealnie dobrana
armatura.
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38 973 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Powierzchnia: 05 chrom, 86 czarny/chrom, 91 biały/chrom, 96 stal szlachetna

KLUDI ZENTA  
Wyważona geometria

Geometryczna linia wylewki to
kwintesencja serii KLUDI ZENTA.

Dyskretny uchwyt jest  
elegancko scalony z korpusem, 
tworząc jedną, spójną całość.

Lubisz ład i porządek? Postaw
na aranżację o regularnych,
uporządkowanych kształtach.

Podobieństwa się
przyciągają. W kuchni,
w której królują
monochromatyczne
barwy oraz proste bryły
mebli, zdecydujmy się
na wizualny porządek
także w dziedzinie
dodatków i akcesoriów.
W specyfikę regularnych,
wyrazistych wnętrz
bezbłędnie wpisze się
bateria KLUDI ZENTA.

Minimalistyczny,
geometryczny kształt
oraz monolityczna forma
czynią ją elegancką
i praktyczną.
O funkcjonalności serii
świadczą również dostępne
wersje: z wyciąganą,
obrotową wylewką
oraz przełącznikiem
umożliwiającym zmianę
strumienia zwykłego
na natryskowy.

77

KLUDI ZENTA
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38 984 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

Nowoczesna kuchnia
w najlepszym wydaniu

Nowoczesność we wnętrzach przejawia się przede
wszystkim w doborze materiałów – kamiennych
blatach, drewnianych fakturach oraz powierzchniach
chromu i szlachetnej stali. Jeśli całość skomponujemy
z uniwersalną i bardzo modną bielą, kuchnia nabierze
minimalistycznego wyrazu.

38 981 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

79

38 981 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
wyciągana, obrotowa 
wylewka (110°) 
automat. przełącznik natrysk/
strumień

H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48,5

38 984 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
 

 
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48,5

Powierzchnia: 05 chrom

KLUDI ZENTA



38 973 96 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

80

Uniwersalne
dopełnienie

Armatura o powierzchni
stal szlachetna wymaga
odpowiedniego tła.
Sięgnijmy po naturalne,
ciepłe drewno kolorystycznie
skomponowane z bielą.

KLUDI ZENTA

Perfekcyjnie skomponowana
potrawa najlepiej smakuje
we wnętrzu minimalistycznej
i funkcjonalnej kuchni.

W kuchni liczy się komfort.
Wybieraj baterie łatwe w użyciu
i praktyczne na co dzień.
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38 973 96 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna



Niezwykle praktyczna forma
i szlachetna powierzchnia

Stal szlachetna dodaje elegancji baterii i potrzebuje
kontynuacji we wnętrzu. W takiej roli sprawdzą się
matowe dodatki oraz meble utrzymane w szarej
kolorystyce. Kuchnia pozostanie przytulna
i pełna wdzięku, jeśli wypełnią ją drewniane
płaszczyzny oraz naturalne światło.

Bateria KLUDI ZENTA to po mistrzowsku zaplanowana
gra kontrastów. Na jednej przestrzeni spotykają się ostre
linie i miękkie krągłości, tworząc opartą na geometrii
koła i kwadratu kompozycję. KLUDI ZENTA to propozycja  
dla osób ceniących sobie uniwersalny design w przystęp-
nej cenie.
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38 973 96 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

38 973 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

38 973 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 973 96 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
 

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 979 05 75 
Jednouchwytowa bateria
kuchenna 
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Równoważymy kontrasty
Kuchnia w stylu Black&White

Geometria we wnętrzach często pociąga za sobą
kontrastowe zestawienia. W takiej kuchni bardzo
dobrze odnajdą się: czerń skomponowana z bielą
oraz ciepłe drewno łagodzące chłód połyskliwej stali.

Kolory inspirują. Czarna bateria na tle białej ściany
lub biała armatura skomponowana z czernią?
Które rozwiązanie wybierasz?
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38 973 86 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

38 973 91 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

38 973 91 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 973 86 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

Powierzchnia: 05 chrom, 86 czarny/chrom, 91 biały/chrom, 96 stal szlachetna



33 933 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

84

KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE  
Wszechstronna w każdym calu

Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna

Bateria KLUDI SCOPE
podbija serca miłośników
nieskomplikowanych,
lecz designerskich
rozwiązań. Prosta,
uniwersalna linia to
idealne dopełnienie
wyszukanych, a nawet
ekstrawaganckich
aranżacji. Model ten
wpisze się w kuchnie
minimalistyczne,

ultranowoczesne oraz
zainspirowane klimatem
loftów. W takich wnętrzach
ważna jest nie tylko forma,
ale i wynikająca z niej
funkcja. KLUDI SCOPE
bez problemu sprosta
tak sprecyzowanym
wymaganiom, ponieważ
jest ergonomiczna
w użytkowaniu oraz
dostępna w wielu opcjach. 

Projektanci baterii skupili się
na detalach. Wynikiem ich prac
jest dopracowana linia wylewki.

Silnym walorem estetycznym
baterii KLUDI SCOPE
jest wylewka perfekcyjnie
skomponowana z korpusem.

Kuchnia lubi piękne aromaty,
takie jak zapach świeżo
pieczonego ciasta.
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33 930 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL

86

KLUDI SCOPE to przykład wielozadaniowości!
Dzięki wyciąganej, obracanej w zakresie 360° wylewce,
z łatwością umyjemy naczynia lub owoce. Złącze Bajonett
umożliwi z kolei montaż armatury pod oknem
(więcej informacji o funkcjach na str. 8-13).

Uniwersalna prostota
i wielofunkcyjne rozwiązania

33 930 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL

Surowe wnętrza utrzymane
w tonacjach brązu potrzebują
mocniejszych, przełamujących
akcentów. Połysk chromowanego
korpusu wzorowo dopełni
minimalistyczną aranżację.

*Brak zdjęcia.. = Powierzchnia: 05 chrom, 96 stal szlachetna

33 933 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 
33 939 05 75*
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45 
 

33 930 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL
obrotowa wylewka (360°)

 
 
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45

33 931 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna 
wyciągana, obrotowa  
wylewka (110°)
33 932 05 75*
do bezciśnieniowych urządzeń 
grzewczych

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35

33 938 .. 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna Bajonett 
obrotowa wylewka (360°)
do montażu pod oknem

H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48
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KLUDI TERCIO

KLUDI TERCIO 
Wszystko na swoim miejscu

Ład i porządek w kuchni to nie tylko teoria. Odpowiednio
dobrane sprzęty pomogą utrzymać we wnętrzu idealną
dyscyplinę. Smukła, ergonomiczna armatura KLUDI TERCIO
stanowi ukłon w stronę estetycznej uniwersalności
– dopełni wnętrza zarówno minimalistyczne, jak i klasyczne.

38 940 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL
obrotowa wylewka (360°) 

 
H1 189, H2 147, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 943 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)

 
H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 949 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 940 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL

38 940 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna XL

38 964 05 75
Jednouchwytowa ścienna
bateria kuchenna
obrotowa wylewka

 
A 236

Powierzchnia: 05 chrom88

KLUDI LOGO NEO 
Pochwała rozsądku
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KLUDI LOGO NEO

Jeśli cenisz sobie spokój, porównujesz i analizujesz
wszystkie aspekty podczas decyzji zakupowych,
z pewnością docenisz baterię KLUDI LOGO NEO.
To uosobienie klasyki, a przy tym praktyczności.
Jej niezaprzeczalnym atutem jest obrotowa
(w zakresie 360°) wylewka, która usprawni pracę.

37 913 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°) 

 
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

37 924 05 75
Jednouchwytowa ścienna
bateria kuchenna
obrotowa wylewka 
 

A 226

37 919 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna
obrotowa wylewka (360°)
do bezciśnieniowych urządzeń
grzewczych

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

37 913 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna

37 913 05 75
Jednouchwytowa bateria
kuchenna



Baterie kuchenne KLUDI
Wybór należy do Ciebie!

Kształt baterii, linia wylewki, wysokość i średnica korpusu,
kształt uchwytu – o wyborze idealnej baterii decyduje
wiele istotnych szczegółów. Aby ułatwić Ci decyzję,
przygotowaliśmy zestawienie wszystkich dostępnych
serii baterii kuchennych KLUDI.

Profil boczny baterii idealnie oddaje charakter i specyfikę
poszczególnych modeli. Każdy z nich odznacza się
wyjątkowym charakterem oraz odpowiada różnym
potrzebom użytkowników i stylizacjom kuchennego
wnętrza. Wybierz idealną baterię dla siebie!

KLUDI E-GO KLUDI ADLON KLUDI TANGENTA KLUDI MX

KLUDI L-INE KLUDI L-INE S KLUDI BINGO STAR KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

KLUDI SCOPE KLUDI TERCIO KLUDI LOGO NEO

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MODELI
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Aby ułatwić Ci wybór odpowiedniej baterii kuchennej,
przygotowaliśmy zestawienie wszystkich dostępnych
funkcji dla poszczególnych serii produktowych.
Zależy Ci na zmniejszonym przepływie wody,  

a może szukasz baterii z wyciąganą, obrotową wylewką?
Poniższe zestawienie pozwoli Ci w szybki i prosty sposób
wybrać odpowiedni produkt.
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Delikatny natrysk sprawdza się
podczas mycia owoców i warzyw.

Wyciągana wylewka znacznie
zwiększa zasięg strumienia wody.

W kuchni liczy się funkcjonalność.
Strefa gotowania,
przechowywania produktów,
zmywania – to miejsca
szczególnie wymagające
starannie przemyślanych
funkcji i pomysłowych rozwiązań.

ZESTAWIENIE FUNKCJI

Zestawienie funkcji
Pełna gama możliwości

Perlator
s-pointer

Eco
Wyciągana

wylewka

Wyciągana
rączka

natrysku

Szybko- 
złącze

Złącze
Bajonett

Przyłącze
Multi

Do bezciśnie- 
niowych
urządzeń

grzewczych

Armatura
elektro-
niczna

Zasilanie
bateryjne

Zasilanie
sieciowe

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO



Zadbaliśmy o każdy szczegół
Różne powierzchne i kolory baterii KLUDI

Trend odważnego zestawiania barw na dobre zagościł
w aranżacjach kuchennych. Kolor ożywia wnętrze,  
intryguje, pozwala uzyskać efekt uderzającego kontrastu  
lub spójnej całości. Ciekawe warianty kolorystyczne  
i powierzchnie coraz częściej pojawiają się w ofercie  
baterii kuchennych KLUDI.  

Oprócz bieli, świetnym rozwiązaniem na  
osiągnięcie stylistycznej prostoty jest czerń.  
Czarna bateria jest niezwykle elegancka i zmysłowa.  
Inna propozycja – bateria wykonana ze stali  
szlachetnej szczotkowanej – będzie idealnie  
pasować do surowych, industrialnych wnętrz.

Chrom
Czarny/ 
Chrom

Chrom/ 
Czarny mat

Mocca/ 
Chrom

Biały/ 
Chrom

Chrom/ 
Biały mat

Stal  
szlachetna 

szczotkowana

Stal  
szlachetna 

05 86 87 82 91/92 93 F8 96

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

CHROM
STAL  

SZLACHETNA 

STAL  
SZLACHETNA 

SZCZOTKOWANA
MOCCA/ 
CHROM

CHROM/ 
BIAŁY MAT

CHROM/ 
CZARNY MAT

BIAŁY/ 
CHROM

CZARNY/ 
CHROM

POWIERZCHNIE I KOLORY
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Notatki
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Notatki Dane techniczne
i niezbędne wymiary

Próbujesz dobrać idealną baterię do swojej kuchni?
Chcesz szybko sprawdzić wysokość i parametry  
techniczne konkretnego modelu? Poniższy rysunek  
i oznaczenia ułatwią Ci szybką weryfikację konkretnego 
produktu pod względem wysokości, średnicy otworu  
i długości wylewki.

A = wysięg wylewki mierzony od ściany

Wymiary podane są w mm

H1 = wysokość baterii 
H2 = wysokość do dolnej krawędzi wylewki
A = wysięg wylewki 
Ø1 = średnica otworu do montażu baterii 
Ø2 = średnica podstawy korpusu baterii

Perlator s-pointer
Możliwość regulacji kąta strumienia wody 
i dopasowania go do różnych kształtów umywalek.

Eco
Oszczędność wypływu wody o min. 40%.

Wyciągana wylewka
Bateria z wyciąganą wylewką pozwala
zwiększyć zasięg strumienia wody.

Wyciągana rączka natrysku
Bateria z wyciąganą rączką natrysku pozwala
przełączyć zwykły strumień w natryskowy.

Szybkozłącze
Umożliwia podłączenie węży wylewki na tzw. klik.
Rozwiązanie gwarantujące szybszy i tańszy montaż.

Złącze Bajonett
Złącze Bajonett umożliwia wyciągnięcie armatury
z cokołu i położenie na blacie lub w zlewozmywaku.

Przyłącze Multi
Pozwala podłączyć do baterii pralkę lub zmywarkę
i sterować dopływem wody lub odcinać jej dopływ.

Do bezciśnieniowych urządzeń grzewczych
Bateria przystosowana do podłączenia
z bezciśnieniowymi urządzeniami grzewczymi.

Armatura elektroniczna
Bateria obsługiwana bezdotykowo. 

Zasilanie sieciowe
Bateria elektroniczna podłączana do gniazdka  
sieciowego.

Zasilanie bateryjne
Armatura elektroniczna zasilana za pomocą baterii.

Piktogramy
i oznaczenia funkcyjne

Oferujemy rozwiązania o wyjątkowym designie,
a jednocześnie bardzo praktyczne i dostosowane
do Twoich indywidualnych potrzeb.
Tworzymy z myślą o Tobie!

A

H2

A

Ø2

Ø1

H1


