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KLUDI is een Duitse industriële
familieonderneming, die in 1926
werd opgericht. Het bedrijf staat bekend
om haar innovatieve ideeën m.b.t.
producten voor badkamer en keuken.
In de beginjaren was het voornaamste
streven om overal water in huis ter
beschikking te hebben. Vandaag, meer dan
80 jaren later maakt deze onderneming
design georiënteerde producten, die een
hoogwaardig bestanddeel vormen van
onze leefruimtes – de woonkeuken en
de woonbadkamer.

Bouwstenen voor woonomgevingen
Wie de leefruimtes gestalte geeft, moet
aan hoge morele eisen voldoen. Dit geldt
ook – wat KLUDI betreft – voor een
milieubewuste productie, energiezuinig
omgaan met onze grondstoffen en
vanzelfsprekend een productie volgens
de hoogste kwaliteitsstandaard. Meer
dan 1.000 medewerk(st)ers brengen dag
in dag uit deze visie in praktijk. Met drie
fabrieken in Duitsland en fabrieken in
Oostenrijk, Hongarije en Polen is KLUDI
letterlijk een Europese onderneming en
blijft als voorheen haar missie trouw
producten voor badkamers en keukens
te produceren, vol met ideeën, zoals
men het bedrijf kent.
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KLUDI Competentie
KLUDI vervult alle denkbare wensen en eisen voor een stijlvolle en
individuele badkamerinrichting. Zo worden bij de KLUDI series niet alleen
hoogwaardige grondstoffen gebruikt, ook de fabricage waarborgt een
100 % kwaliteit en lange levensduur. KLUDI staat bovendien bekend voor
innovatieve oplossingen in design, functionaliteit en techniek. Met deze
competentie stelt KLUDI steeds nieuwe maatstaven.

MICRO-CARTOUCHE
De kleinste thermostatische
regeleenheid ter wereld is
een echte KLUDI vinding.
De Micro-cartouche heeft het
mogelijk gemaakt extreem slanke
en filigrane behuizingen voor
kranen met thermostatische
functies te ontwikkelen, die voor
het eerst in de serie NEW WAVES
werden gepresenteerd.
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OVALFLOW-STRAALREGELAAR
Exklusief voor de serie JOOP!
werd de Ovalflow-straalregelaar
ontwikkeld. Niet alleen de
bijzondere vormgeving, maar
ook de unieke vorm van de
waterstraal met een brede,
zachte en met lucht verzadigde
waterstraal zijn uniek te noemen.

S-POINTER
De nieuwe s-pointer, een
exclusieviteit van KLUDI, biedt de
mogelijkheid, de richting van het
uitstromende water in te stellen
– zonder extra kogelgewricht
of lelijke veranderingen van de
mengkraan. Individuele aanpassing
aan elke wastafelvorm. Met
een vlakkere- of een steilere
waterstraalhoek – meer flexibiliteit
en minder spatwater.

FLEXX.BOXX
Het flexibele inbouwsysteem van
KLUDI. De nieuwe inbouweenheid
wordt naar keuze geleverd
als ééngreeps-mengkraan
of als thermostaat. Kant en
klaar gemonteerd. Door de
modulaire opbouw kan zowel de
functionaliteit alsook het design
– en daarmee de afmontageset –
te allen tijde probleemloos worden
aangepast. En dit alles zonder
hak- en breekwerk. Beschikbaar
voor alle KLUDI-series met een
41 mm-cartouche.

REFIXA
Met dit renovatieprogramma van
KLUDI is het mogelijk de glijstang
te bevestigen zonder nieuwe gaten
te boren. Met dit top systeem kan
de REFIXA glijstang flexibel op de
bestaande boorgaten tot 1020 mm
afstand gemonteerd worden.
Zonder boren, zonder lawaai,
zonder gruis en bovendien geen
onnodige beschadigingen van de
wand of tegels. REFIXA zorgt voor
een snelle en mooie renovatie.

THERMOSTATISCHE
ÉÉNGREEPS MENGKRAAN
Als tot dusver enige fabrikant biedt
KLUDI ééngreepsmengkranen met
geïntegreerde thermostaattechniek.
Alle eigenschappen van een
thermostaat en het comfort van
een ééngreepsmengkraan worden
in de serie EVITA gecombineerd.
De thermostaattechniek biedt
met automatische bescherming
tegen verbrandingen en
heetwaterbegrenzing een
hoge mate van veiligheid. De
gewenste uitstroomtemperatuur
is bliksemsnel in te stellen en ook
constant zelfs bij drukverschillen in
de waterleidingen. Hierdoor is een
besparing van water en energie tot
60 % mogelijk.
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2710345
Doucheset met glijstang

510464520
3‑gats wastafelmengkraan

514414520
Bad‑/douchemengkraan
met badset

ADLON
De badkamerserie ADLON fascineert met charme en luxe uit een glansrijk
verleden. Door het perfecte design past deze serie zowel binnen een
klassieke als ook nostalgische inrichtingsstijl. Met de karakteristieke
kruisgrepen met porseleinen inzet tot aan de 6-kant facet geslepen
uitlopen voldoet de serie ADLON tot in detail aan de hoogste eisen.
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ADLON
Wastafel

Douche

51046..20
3‑gats wastafelmengkraan

51043..20
3‑gats wastafelmengkraan
met hooggebogen uitloop

51012..20
Wastafelmengkraan

51010..20
Wastafelmengkraan met hooggebogen uitloop

51014..20
Toiletkraan, markering COLD

51843..20
Hoekstopkraan

51610..20
Douchemengkraan

51719..20
Thermostatische inbouwmengkraan
35158
Inbouwdeel 1/2”*

51720..20
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
35156
Inbouwdeel 1/2”*

27103..
Doucheset, 600 mm

51815..20
Inbouw stopkraan, markering COLD
51816..20
Inbouw stopkraan, markering HOT*
51803..20
Inbouw stopkraan, neutraal*
7448000-00
Porseleinen kenplaat bath shower, hand shower*
29909
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 15 mm*
29927
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 18 mm*
29911
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 22 mm*

51845..20
2‑weg omstelling
29751
Inbouwdeel*

Bidet

51211..20
Bidetmengkraan
Bad

51441..20
Bad‑/douchemengkraan

51525..20
4‑gats bad‑/douchemengkraan voor
tegelrandmontage, voorsprong 220 mm

51407..
Baduitloop wandmontage,
voorsprong 170 mm

27105..
Badset
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51524..20
4‑gats bad‑/douchemengkraan voor
tegelrandmontage, voorsprong 220 mm

.. = Oppervlakken 05 verchroomd, 45 messing       * Geen foto
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LOUNGE

BOUDOIR

POOL

De LOUNGE badkamer staat
voor een klassiek tijdloze
uitstraling. Warme en naar
donker neigende kleuren geven
de LOUNGE badkamer een
decente gevoelsimpressie
met klasse.

De BOUDOIR badkamer kenmerkt
zich door warme, krachtige kleuren,
die een vrouwelijke, luxueuze
atmosfeer creëren. Een plek tussen
dag en nacht, tussen wakker zijn
en slapen, kleedkamer van de
ziel net zoals het boudoir in zijn
oorspronkelijke betekenis.

De POOL badkamer doet koel en
fris aan. Een maritieme uitstraling
verschaft een indruk van de
actuele trends, zoals fitness en
wellness. Welhaast sportieve
dessins voeren de boventoon.

JOOP! brengt een nieuwe stijl in de badkamer – expressief, emotioneel,
opulent. De kranen en accessoires zijn een hommage aan geurflacons
en crème potjes; cylindrische vormen en sensueel aandoende elementen,
zoals greepringen uit hoogwaardig kristalglas, belichamen individuele
accenten. Bovendien kent de JOOP! kranenserie een aantal unieke
innovaties. Bijvoorbeeld de ovalflow perlator met een brede softe met
lucht verrijkte waterstraal. Of de nieuwe handdouche met extra fijne en
kalkresistente straalopeningen en een temperatuurneutrale greep door
een gescheiden watertoevoerkanaal.
KLUDI | 15

JOOP!
Douche

Wastafel

55143..05
3‑gats wastafelmengkraan

55024..75
Eéngreeps wastafelmengkraan
55030..75
zonder waste garnituur*

55145..05
Wastafel wandmengkraan 1/2”
voor wastafel met rugwand
55146..05
voor inbouwmontage, voorsprong 160 mm*

55023..05
Eéngreeps wastafelmengkraan
55029..05
zonder waste garnituur*

Bidet

55217..75
Eéngreeps bidetmengkraan

55423..75
Eéngreeps douchemengkraan

55115D1
Wastafelzuil voor gasten WC,
wastafel transparant glas
55115D2
Wastafelzuil voor gasten WC,
wastafel Varicor Arktis
74410..-00
Greep set
7438700-00
Inbouwdeel

55216..05
Eéngreeps bidetmengkraan

55990..75
WC‑bedieningsplaat (verkoop/levering
van de inbouwstortbak via TECE)
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5512505-00
Handdouche, doucheslang 1250 mm
5516005-00
Handdouche, doucheslang 1600 mm*
5577905-00
Hoofddouche

55769..05
Douchezuil voor inbouw wandmontage, 1410 mm
5513005-00
Doucheset 900 mm

Accessoires

55515..75
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

558200505
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

5550205
Baduitloop wandmontage, voorsprong 160 mm
5550305
Baduitloop wandmontage, voorsprong 220 mm

55424..05
4‑gats bad‑/ douchemengkraan voor
badrandmontage, voorsprong 110 mm
55425..05
voor tegelrandmontage, voorsprong 220 mm*

558250505
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

WC

Bad

55443..75
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

55718..75
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

55719..05
Thermostatische inbouwmengkraan
35158
Inbouwdeel 1/2”*
35093
Inbouwdeel 3/4*

55590..05
Bad‑/douchemengkraan voor
staande montage bij vrijstaande baden
5550605
Baduitloop voor vrijstaande baden

5597305..
Planchet uit kristalglas 320 mm
5598305..
260 mm*

5598505..
Zeephouder

5597505..
Glashouder, kristalglas

5597605..
Zeepdispenser, kristalglas

5598205
Ophanghaak groot
5598405
Ophanghaak klein

5598005
Baddoekhouder 600 mm
5597905
800 mm*
5598105
Badgreep 300 mm

5597805
Handdoekring
5597105
Klosetrolhouder

5597705
Handdoekhouder
5597205
Reserverolhouder

5597405..
Toiletborstelgarnituur

.. = O
 ppervlakken 05 verchroomd, 80 chroom/ velourchroom, H7 chroom/

glas green, H8 chroom/glas amber, D1 Transparant glas, D2 Varicor Arktis

* Geen foto
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AMPHORA
De zachte en vloeiende contouren van
de AMPHORA serie weerspiegelen de
vorm van antieke amforen in alle rust en
zuiverheid. Dit harmonische design en de
innovatieve techniek maken AMPHORA
tot bron van een nieuwe lifestyle. In
een tijdloos elegant design biedt het
omvangrijke assortiment voor opbouwen inbouwmontage individueel comfort
tot aan de innovatieve thermostatische
-gats wastafelmengkraan. Met
AMPHORA kunt U Uw badkamer volgens
Uw persoonlijke smaak inrichten.

540230575
Eéngreeps wastafelmengkraan

541450575
Wastafel wandmengkraan
voor inbouwmontage

inter

s-po
De nieuwe s-pointer, een
exclusieviteit van KLUDI, biedt de
mogelijkheid, de richting van het
uitstromende water in te stellen.
Zo kan de waterstraal individueel
aan elke wastafelvorm worden
aangepast. Voordeel: meer
flexibiliteit – minder spatwater.

sive
Exclu ludi
K
by

547190520, 548150520
Inbouw thermostaat
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AMPHORA
Wastafel

541430575   
3‑gats wastafelmengkraan
541430520   
met klaverbladgreep*

541290575   
Eéngreeps wastafelmengkraan voor kleine wastafels

Douche

541160520   
Toiletkraan

544120520   
Thermostatische 3‑gats wastafelmengkraan

540230575   
Eéngreeps wastafelmengkraan
540260575   
zonder waste garnituur*

541440575   
Wastafel wandmengkraan voor wastafel met rugwand
541440520   
met klaverbladgrepen*
541450575   
voor inbouwmontage, voorsprong 140‑180 mm*
541450520   
met klaverbladgrepen*

548430520
Hoekstopkraan
Bidet

WC

542160575
Eéngreeps bidetmengkraan

549900575
WC‑bedieningsplaat (verkoop/levering
van de inbouwstortbak via TECE)

547170575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

547190520
Thermostatische inbouwmengkraan
35093
Inbouwdeel 3/4*
35158
Inbouwdeel 1/2”*

544230538
Thermostatische douchemengkraan
met designrozetten
544210538
Thermostatische douchemengkraan*

548250520
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

548150520
Inbouw stopkraan
54809
Inbouwdeel*
54811
Inbouwdeel*

548150575
Inbouw stopkraan
54809
Inbouwdeel*
54811
Inbouwdeel*

5430005-00
Handdouche

5455105-00
Wanddouchehouder

547140575
Eéngreeps douchemengkraan

5454105-00
Slangaansluitbocht 1/2”

Bad

545260575
Bad‑ douchemengkraan voor
bediening op afstand met omstel
545260520
met klaverbladgrepen

544430575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

545140575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

548200520
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*
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544240575
4‑gats bad‑/douchemengkraan
voor badrandmontage, voorsprong 150 mm
544240520
met klaverbladgrepen*
544250575
voor tegelrandmontage, voorsprong 230 mm
544250520
met klaverbladgrepen

5450405
Variabele baduitloop

Klaverbladbreep

547690575
Douchezuil voor inbouw wandmontage, 1608 mm
547690520
met klaverbladgrepen*
Oppervlak 05 verchroomd       * Geen foto       

5434005-00
Doucheset 900 mm

= met s‑pointer

Gesloten hendel
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Het gereduceerde, puristische design
van de NEW WAVES serie verschaft
nieuwe energie voor de wezenlijke
dingen in het leven. Met de zuivere en
dynamische vorm straalt ze rust en
kracht uit. Een groot aanbod van de
meest uiteenlopende uitvoeringen tot
aan een variabel instelbare baduitloop,
maakt van NEW WAVES een van de
omvangrijkste assortimenten. Modernste
techniek, zoals bijvoorbeeld ’s werelds
kleinste cartouche, garandeert een hoog
niveau aan bedieningscomfort.

571240530
Waskommengkraan

NEW WAvEs
575400530, 5710005-00,
5755105-00, 5705805-00
Bad‑/douchemengkraan met badset

577600530
Douchezuil, 1515 mm
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NEW Waves
Wastafel

571430530   
3‑gats wastafelmengkraan

571440530   
Wastafel wandmengkraan 1/2”
voor wastafel met rugwand
571450530   
voor inbouwmontage, voorsprong 130 mm*
571460530   
voor inbouwmontage, voorsprong 210 mm*

571140530   
Wastafelmengkraan
571180530   
voor fonteinen*

571240530   
Waskommengkraan

571160530   
Toiletkraan

570230575   
Eéngreeps wastafelmengkraan
570290575   
zonder waste garnituur*

578200530
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

575900530
Bad‑/douchemengkraan voor staande
montage bij vrijstaande baden met planchet
575910530
met champagnekoeler*

5750405
Variabele baduitloop

5705605-00
Afvoer‑ en overloopgarnituur
2104000-00
Inbouwset*

Douche

571290575   
Eéngreeps wastafelmengkraan
voor kleine wastafels

574140530   
Thermostatische wastafelmengkraan

570250575   
Eéngreeps wastafel wandmengkraan
voor wastafel met rugwand

5701005-00
Flessifon

570240575   
Eéngreeps waskommengkraan

577100530
Douchemengkraan
574210530
Thermostatische douchemengkraan

577160575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

578430530
Hoekstopkraan

577190530
Thermostatische inbouwmengkraan
35093
Inbouwdeel 3/4*
35158
Inbouwdeel 1/2”*

578250530
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

Bidet

WC

573130530
Bidetmengkraan
574130530
Thermostatische bidetmengkraan

579900530
WC‑bedieningsplaat (verkoop/levering
van de inbouwstortbak via TECE)

572160575
Eéngreeps bidetmengkraan

Bad

575400530
Bad‑/douchemengkraan
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574240530
4‑gats bad‑/douchemengkraan
voor badrandmontage, voorsprong 140 mm
574250530
voor tegelrandmontage, voorsprong 220 mm*

575130575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

574200530
Thermostatische douchemengkraan  

5710005-00
Handdouche
5755105-00
Wanddouchehouder
578450530
2‑weg omstelling
57751
Inbouwdeel*
578460530
3‑weg omstelling*
29752
Inbouwdeel*
578150530
Inbouw stopkraan*
57809
Inbouwdeel*
57811
Inbouwdeel*
Oppervlak 05 verchroomd       * Geen foto       

5740205-00
Hoofddouche met 4 straalsoorten,
met kogelgewricht
5730105-00
Douchearm
= met s‑pointer

577600530
Douchezuil, 1515 mm
577690530
Douchezuil, inbouw wandmontage, 1515 mm
5714005-00
Doucheset 900 mm
KLUDI | 25

395350575, 3950405, 3910005-00,
3954105-00, 3955105-00, 5705805-00
Eéngreeps inbouw bad‑/douchemengkraan
met variabel baduitloop
Handdouche

394210575, 5706405-00
Thermostatische douchemengkraan

De badkamer is een plaats van
rust en ontspanning, verzorging
en regeneratie. Een ruimte, waarin
kracht verzameld kan worden.
KIDÓ verschaft de kracht van
deze ruimte een sterk symbool.
Harmonie en uitgebalanceerde
vormen worden overgebracht op
de toeschouwer. Het spanningsveld
van de conische belijning wordt
omgevormd in energie. Energie,
die wij voor een nieuwe dag nodig
hebben.
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KIDÓ
WasTafeL

DOuCHe

391250575
Eéngreeps wastafelmengkraan
391350575
Lagedruk uitvoering*

391260575
Eéngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur

BiDeT

WC

397140575
Eéngreeps douchemengkraan

397160575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

394210575
Thermostatische douchemengkraan

399900575
WC‑bedieningsplaat (verkoop/levering
van de inbouwstortbak via TECE)

398150575
Inbouw stopkraan
39809
Inbouwdeel*
39811
Inbouwdeel*

398250575
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

397190575
Thermostatische inbouwmengkraan
35158
Inbouwdeel 1/2”*
35093
Inbouwdeel 3/4*

394450575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

3950405
Variabele baduitloop

3910005-00
Handdouche

3955105-00
Wanddouchehouder

3954105-00
Slangaansluitbocht

395350575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

398200575
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

3914005-00
Douche set, 900 mm

3909005-00
Glijstang met glijstuk, 900 mm,
doucheslang G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

392150575
Eéngreeps bidetmengkraan

391290575
Eéngreeps wastafelmengkraan
voor kleine wastafels

BaD

394460575
Bad‑/douchemengkraan voor
3‑gats badrandmontage, voorsprong 160 mm
394470575
voor tegelrandmontage, voorsprong 220 mm*

inter

s-po

sive
Exclu ludi
K
y
b

De nieuwe s-pointer, een exclusieviteit van KLUDI, biedt de
mogelijkheid, de richting van het uitstromende water in te stellen.
Zo kan de waterstraal individueel aan elke wastafelvorm worden
aangepast. Voordeel: meer flexibiliteit – minder spatwater.
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Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

= met s‑pointer
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EvITA
De EVITA serie biedt thermostaat comfort voor de gehele badkamer
in dezelfde vormgeving voor de wastafel, het bidet, de badkuip
of de douche. Ze is kinderlijk eenvoudig te bedienen en de
thermostaatcartouche zorgt voor het bliksemsnel regelen van de
vooraf ingestelde temperatuur. Het resultaat: een betrouwbare
beveiliging tegen verbranden en een water- en energiebesparing
tot 60 %. Met het praktische ombouwset kunnen oudere (KLUDI)
inbouwmengkranen zonder problemen en breekwerk tot thermostaat
omgebouwd worden.

355270566, 6225005-00,
6306105-00, 357830566
Thermostatische ombouwset voor
inbouw bad‑/douchemengkraan
met SIRENA 2S badset

KLUDI | 1

EvITA
WasTafeL

352210566
Thermostatische
ééngreeps bidetmengkraan

BiDeT

357330566
Thermostatische ééngreeps wastafelmengkraan

357830566
Thermostatische ééngreeps wastafelmengkraan
met uittrekbaar uitloopmondstuk

352210566
Thermostatische ééngreeps bidetmengkraan

BaD

354540566
Thermostatische
bad‑/douchemengkraan

354150566
Thermostatische inbouw ééngreeps
bad‑/douchemengkraan
35424
Universeel inbouwdeel*
355270566
Inbouw bad‑/douche ombouwset:
van inbouw ééngreepsmengkraan naar
thermostatische ééngreepsmengkraan

354540566
Thermostatische ééngreeps
bad‑/douchemengkraan

354010518
Thermostatische bad‑/douchemengkraan

354000518
Thermostatische douchemengkraan

356170566
Thermostatische inbouw ééngreeps douchemengkraan
35424
Universeel inbouwdeel*
355250566
Inbouw douche ombouwset: van inbouw ééngreeps
douchemengkraan naar thermostatische
ééngreepsmengkraan

DOuCHe

357140566
Thermostatische
douchemengkraan

357140566
Thermostatische ééngreeps douchemengkraan

THERMOSTAAT
De meest belangrijke voordelen: gewenste
temperatuur wordt binnen seconden ingesteld
en blijft constant en hierdoor zeer veilig. Onder
het hoofdstuk competentie meer hierover.

357250518
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
35156
Inbouwdeel 1/2”*

356170566, 6234105-00, 6056305-00
Thermostatische ééngreeps douchemengkraan
met SIRENA 3S doucheset

2 | KLUDI

Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto
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334450562, 3910005-00, 3955105-00, 6106105-00
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan met badset

KLUDI
Zuivere lijnen en elegante contouren. KLUDI MX staat voor een
zelfbewuste, nieuwe, tijdloze en bijna exravagante generatie van
badmengkranen. De rasante beugelhendel accentueert de gehele lijn.
Onmiskenbaar door de getailleerde vorm in combinatie met echte
handling-voordelen: uitstekende haptiek en eenvoudige bediening.

331250562
Eéngreeps wastafelmengkraan
KLUDI | 5

331840562
Eéngreeps wastafelmengkraan
met liftmechanisme

KLUDI

XXL

De KLUDI MX XXL is in hoogte verstelbaar. Daardoor ontstaat
extra ruimte voor het vullen van bijv. emmers en kan men met
beide handen de haren wassen. De verstelmogelijkheid is in de
basispositie niet zichtbaar. Met een simpele handbeweging kan
men de kraan “liften” en het terugbrengen naar de basispositie is
net zo makkelijk. Bij het omlaag brengen remt de kraan automatisch
af - voor meer veiligheid in het gebruik.

Basispositie:
Mengkraan omhoog tillen

6 | KLUDI

Na gebruik:
ontgrendelknop indrukken,
mengkraan daalt automatisch

Mengkraan remt af:
mengkraan in de basispositie drukken

KLUDI
WasTafeL

337160562, 6530005-00,
6209005-00, 7095305-00
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
met doucheset

331250562
Eéngreeps wastafelmengkraan
331350562
Lagedruk uitvoering*

331260562
Eéngreeps wastafelmengkraan
zonder waste garnituur

BaD

331280562
Eéngreeps wastafelmengkraan
voor kleine wastafels
BiDeT

334450562
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

335350562
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

332150562
Eéngreeps bidetmengkraan

354310538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan

358200538
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

3350205
Baduitloop wandmontage, voorsprong 130 mm
3350305
Baduitloop wandmontage, voorsprong 170 mm

337160562
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

354300538
Thermostatische douchemengkraan

DOuCHe

331250562
Eéngreeps
wastafelmengkraan

337100562
Eéngreeps douchemengkraan

inter

s-po

sive
Exclu ludi
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358250538
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

De nieuwe s-pointer, een
exclusieviteit van KLUDI, biedt
de mogelijkheid, de richting van
het uitstromende water in te
stellen. Zo kan de waterstraal
individueel aan elke wastafelvorm
worden aangepast. Voordeel: meer
flexibiliteit – minder spatwater.
8 | KLUDI

KLUDI

XXL

WasTafeL

331840562
Eéngreeps wastafelmengkraan
met liftmechanisme
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

= met s‑pointer
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Elegant design door
verdekte perlator!

BINGO sTAR
Passend bij de meeste badkamerinrichtingen brengt BINGO STAR
meer bewegingsvrijheid. De moderne en aantrekkelijke ééngreeps
mengkraan met zijdelingse bediening biedt door de hoog gebogen
uitloop veel praktische voordelen – bijvoorbeeld bij het wassen van
de haren. Geschikt voor de hele familie.

BINGO sTAR
WasTafeL

420230575
Eéngreeps wastafelmengkraan,
met zijdelingse bediening
Oppervlak 05 verchroomd
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333810581
Eéngreeps wastafelmengkraan

ALMERA
Een strak, dynamisch design en sierlijke, ergonomische vormen zijn
de bouwstenen van deze recent geïntroduceerde mengkranenserie.
De modelvarianten voor wastafel, bad, douche en bidet overtuigen
door de praktische ééngreeps mengkranen met een grote dosis aan
functionaliteit en comfort.

338510581, 6534105-00
FRESHLINE 300 doucheset
KLUDI | 4

ALMERA
WasTafeL

333810581
Eéngreeps wastafelmengkraan
332860581
Lagedruk uitvoering*
BiDeT

332310581
Eéngreeps bidetmengkraan
BaD

336610581
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

336610581, 6525005-00
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan met
FRESHLINE 300 badset

335190581
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

DOuCHe

337220581
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

338510581
Eéngreeps douchemengkraan

352000581
Thermostatische douchemengkraan

332310581
Eéngreeps bidetmengkraan
44 | KLUDI

Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto
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OBJEKTA-MIX NEW

OBJEKTA-MIX NEW houdt aan haar principes vast en is daarbij toch
helemaal nieuw. Als garantie voor kwaliteit en veiligheid biedt de serie
naast een actueel design ook een exclusief gebruiksvoordeel – de
s-pointer. Naast opbouw- en inbouwmengkranen voor bad en douche
zijn in de serie verschillende thermostaten verkrijgbaar.

336150575,
6525005-00, 6306105-00
Eéngreeps inbouw bad‑/
douchemengkraan met
FRESHLINE 3S badset
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OBJEKTA-MIX NEW
WasTafeL

BiDeT

332330575
Eéngreeps wastafelmengkraan
332340575
Lagedruk uitvoering*

332200575
Eéngreeps wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting

334160575
Eéngreeps bidetmengkraan

336850575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

334890575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

352600538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan

358200538
Thermostatische inbouwmengkraan
met stopkraan en omstelinrichting
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

337640575
Eéngreeps douchemengkraan

336510575
Eéngreeps douchemengkraan

338180575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

352000538
Thermostatische douchemengkraan

357190538
Thermostatische inbouwmengkraan
35158
Inbouwdeel 1/2”*

356190518
Thermostatische inbouwmengkraan
35093
Inbouwdeel 3/4*

357200538
Thermostatische inbouw douchemengkraan
35156
Inbouwdeel 1/2”*

358250538
Thermostatische inbouwmengkraan met stopkraan
88066
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

BaD

336530575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

336150575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*
DOuCHe

332330575
Eéngreeps wastafelmengkraan

De nieuwe s-pointer, een exclusieviteit van
KLUDI, biedt de mogelijkheid, de richting van het
uitstromende water in te stellen. Zo kan de waterstraal
individueel aan elke wastafelvorm worden aangepast.
Voordeel: meer flexibiliteit – minder spatwater.

337640575
Eéngreeps douchemengkraan
48 | KLUDI

338180575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
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382500575
Eéngreeps
wastafelmengkraan

Cirkel en vierkant zijn de
basis voor het design van de
nieuwe serie ZENTA. Rechtlijnig
en consequent bekoort het
assortiment door de excellente
prijs- kwaliteitsverhouding.
ZENTA biedt indivduele
combinatie mogelijkheden in de
badkamer: mengkranen voor
opbouw- en inbouwmontage,
energiebesparende thermostaten
en bijpassende doucheproducten.
De ZENTA is een unieke serie qua
funtie en vorm, waarbij als extra
de wastafelmengkraan met de
s-pointer straalbreker is uitgerust.
386700575, 6075005-00
Eéngreeps bad‑/douche‑
mengkraan met 2S badset

ZENTA

inter
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De nieuwe s-pointer, een exclusieviteit van
KLUDI, biedt de mogelijkheid, de richting van
het uitstromende water in te stellen. Zo kan de
waterstraal individueel aan elke wastafelvorm
worden aangepast. Voordeel: meer flexibiliteit
– minder spatwater.
KLUDI | 51

ZENTA
WasTafeL

BiDeT

382550575
Eéngreeps wastafelmengkraan
met hoog gebogen uitloop

385300575
Eéngreeps bidetmengkraan

386700575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

386600575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

351010538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan,
leverbaar vanaf 10/2006

1350005
Baduitloop

1350105
Baduitloop met omstel

382500575
Eéngreeps wastafelmengkraan
BaD

351000538, 6083005-00
Thermostatische
douchemengkraan
met 3S doucheset

DOuCHe

388700575
Eéngreeps douchemengkraan

388600575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
88077
Flexx.Boxx universeel inbouwdeel*

351000538
Thermostatische douchemengkraan

6080005-00
3S handdouche met kalksnelreiniging:
regenstraal, softstraal, massagestraal
6070005-00
2S handdouche met kalk‑snelreiniging:
regenstraal, softstraal

6075005-00
2S badset
6065005-00
1S badset

6083005-00
3S doucheset L = 600 mm

Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

= met s‑pointer
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LOGO-MIX
De serie LOGO MIX slaat met haar frisse, jonge look in iedere badkamer
een goed figuur. Daarbij is zij zo robuust en bedrijfszeker, dat ze tegen alle
dagelijkse belastingen bestand is. Slijtvaste cartouches met keramische
schijven garanderen dag in dag uit een lichte bediening.

386800575
Shower duo: ééngreeps bad‑/
douchemengkraan met badset

KLUDI | 55

LOGO-MIX
388410575, 6147905-00
Eéngreeps douchemengkraan
met LOGO 3S doucheset

WasTafeL

382810575
Eéngreeps wastafelmengkraan
382760575
Lagedruk uitvoering*

382800575
Eéngreeps wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting
382750575
Lagedruk uitvoering*

BiDeT

385310575
Eéngreeps bidetmengkraan
BaD

386810575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

386800575
Shower‑Duo: Eéngreeps bad‑/douchemengkraan
met badset

386190575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
38624
Inbouwdeel*

351010538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan,
leverbaar vanaf 10/2006

DOuCHe

386190575
Eéngreeps inbouw bad‑/douchemengkraan

388210575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
38826
Inbouwdeel*

388410575
Eéngreeps douchemengkraan
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

351000538
Thermostatische douchemengkraan
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381810575
Eéngreeps wastafelmengkraan

TERCIO
Bescheiden en slank maar toch zelfbewust en modern zorgt
TERCIO voor tijdloze elegance en past zodoende perfect in iedere
badkamerinrichting. De glanzende chroom oppervlakken zijn
gemakkelijk te reinigen en de nagenoeg slijtvrije cartouche met
keramische schijven draagt bij tot een duurzame kwaliteit.

388420575, 6534105-00
Eéngreeps douchemengkraan
met FRESHLINE 300 doucheset
KLUDI | 59

TERCIO
WasTafeL

381810575
Eéngreeps wastafelmengkraan
381760575
Lagedruk uitvoering*

381800575
Eéngreeps wastafelmengkraan
met inzinkbare ketting

BiDeT

385320575
Eéngreeps bidetmengkraan
BaD

386840575
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan

387190575
Inbouw ééngreeps bad‑/douchemengkraan
38624
Inbouwdeel*

351010538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan,
leverbaar vanaf 10/2006

389210575
Inbouw ééngreeps douchemengkraan
38826
Inbouwdeel*

351000538
Thermostatische douchemengkraan

DOuCHe

386840575, 6555005-00
Eéngreeps bad‑/douchemengkraan
met FRESHLINE 100 Silver badset
388420575
Eéngreeps douchemengkraan

385320575
Eéngreeps bidetmengkraan
60 | KLUDI

Oppervlak 05 verchroomd
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sTANDAARD

sTANDAARD
Door robuuste techniek en
solide afwerking vervult deze
betrouwbare en gunstig geprijsde
mengkraanserie ook na vele jaren
probleemloos haar taken.

WasTafeL

BaD

2106205..
Wastafelmengkraan
2106005..
met inzinkbare ketting*
2105805..
met kettinghouder*

2500905..
Bad‑/douchemengkraan
2500705..
met Tele handdouche wit*
2500105..
zonder douchegarnituur*

2512805..
Bad‑/ douchemengkraan
2512605..
met Tele handdouche wit*
2512505..
zonder douchegarnituur*

2620905..
Bad‑/ douchemengkraan

2103705..
Wastafelmengkraan
2103505..
met inzinkbare ketting*

254130515
Bad‑/ douchemengkraan
254110515
zonder douchegarnituur*

3200405..
Care wandmengkraan
3200205..
met afsluitbare S‑koppelingen*

251130515
Speciaal bad‑ douchemengkraan
251230515
Voorsprong 300 mm*

2103005..
Wastafelmengkraan

7598205-00
Staande koppelingen
1220105
Speciale montage eenheid voor
wandmengkranen hartmaat 150‑45 mm

1200305
Afvoerbocht

1350205
Baduitloop

DOuCHe
01
Trias greep

08
Terralux greep metaal

2001305..
Toiletkraan

2040705..
Toiletkraan
204080508
Standventil DN 15

1430305..
Inbouw stopkraan
29209
Inbouwdeel, draadaansluiting G 1/2*
29211
Inbouwdeel, draadaansluiting G 3/4*
29213
Inbouwdeel, draadaansluiting G 1*
29215
Inbouwdeel, draadaansluiting G 1 1/4*
29509
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 15 mm*
29527
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 18 mm*
29511
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 22 mm*
29513
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 28 mm*
29515
Inbouwdeel, soldeeraansluiting 35 mm*

2620205..
Douchemengkraan
2610105..
Douchemengkraan*

264010515
Speciaal douchemengkraan

15
Terralux greep kunststof

01-7558505-00
Markering blauw
01-7558605-00
Markering rood*
08-7542105-00
Markering blauw
08-7542205-00
Markering rood*
15-7636005-00
Markering blauw
15-7636105-00
Markering rood*

BiDeT

2440205..
Bidetmengkraan
62 | KLUDI
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Douchesystemen,
douches

64 | KLUDI

DOUCHEsYsTEMEN
De  douchesystemen van KLUDI
bieden met hun verschillende
uitvoeringen comfort en
ontspanning voor alle denkbare
wensen. Van het compacte model
222 MX tot aan het exclusieve
Wellnes systeem 44 TH staan
zij garant voor doucheplezier.
Zijdouches met vele individuele
mogelijkheden zorgen voor een
prikkelende douchebelevenis.
Alle douchesystemen combineren
een actueel design met maximale
functionaliteit in een moderne
badkamer. Eerste klas afwerking,
hoogwaardige grondstoffen
en onderhoudsvriendelijke
oppervlakken zorgen voor een
bijzonder lange levensduur.

434 TH
66 | KLUDI

332 TH

222 MX

222 MX

434 TH
sPeCifiCaTie

➌

➊

Driedimensionaal gevormd glaspaneel
uit 8 mm veiligheidsglas

• Flexibele aansluitslangen

➋

Functiegroep met thermostaat, stopkraan
en 4‑weg omstelling

• Min. warmwaterhoeveelheid 16l/min

➌
➊

➍
➋
➎
➐

➍
➎
➏

Beweegbare hoofddouche met 4 straalsoorten:
regenstraal, softstraal, massagestraal, vitaalstraal
Handdouche met kalksnelreinigingssysteem

• Geschikt voor badgeisers
• Inclusief montageset voor het eenvoudig
bevestigen van het systeem
• Leidingsaansluiting 100 mm h. op h.
• Voorzien van keerkleppen

sPeCifiCaTie

➊
➌

Hoogwaardige aluminium corpus
met geëloxeerd oppervlak

• Voorzien van keerkleppen

➋

Glijstang (500 mm) met glijstuk voor instelling
van de handdouchehoogte, glijstuk horizontaal
en vertikaal verstelbaar

• Geschikt voor gasgeisers

➐
➌
➍
➎
➏
➐

➋

3 beweegbare frontdouches
Verdraaingsvrije doucheslang (1600 mm lang)

fuNCTies

➐

➑
➒

➏

➒

Bovenste greep: 4‑weg omstelling
voor douchecombinaties
‑ Hoofddouche / handdouche / frontdouches
‑ Hoofddouche + frontdouches
‑ Hoofddouche + handdouche
‑ Frontdouches + handdouche

➑

➍

Middelste greep: stopkraan (180º)

➎

Onderste greep: thermostaat met
heetwaterblokkering (38º C), voorzien
van keerkleppen

➍

61850H6
Kleur: azur

➏

TeCHNisCHe GeGeVeNs

➊

➍

➑
➒

TeCHNisCHe GeGeVeNs

• Flexibele aansluitslangen

Handdouche met regenstraal
3 verstelbare zijdouches met prikkelende straal
Doucheslang (1600 mm)
Zichtbare kraandelen hoogglans verchroomd
2 geïntegreerde rails voor montage van
bijpassende accessoires

• Min. warmwaterhoeveelheid 9l/min
• Wandmontage: variabel voor h. op h.
maat 80 ‑ 150 mm
‑ Tot 85 mm h. op h. verdekte montage
van de aansluitingen mogelijk
‑ Montage middels 2 schroeven en pluggen
• Hoekmontage: leidingen 60/60 mm uit de hoek
‑ Separaat te bestellen hoekbevestigingsset
noodzakelijk

fuNCTies

➑

Bediening middels ééngreeps mengkraan met
keramische cartouche, heetwaterbegrenzing
instelbaar

➒

Automatische omstelling: omstelknop voor het
activeren van de frontdouches, met automatische
uitschakeling bij het sluiten van de kraan.
Omstellen tijdens douchen van handdouche naar
frontdouches mogelijk

6182499
voor wand‑ en hoekmontage

332 TH
sPeCifiCaTie

➌
➊
➍
➐
➎
➋
➑
➒
➓
➎

➊
➋

Hoogwaardige kunststofbehuizing in zilvermetallic

• Flexibele aansluitslangen

Functiegroep met thermostaat, stopkraan
en 4‑weg omstelling

• Geschikt voor badgeisers
• Min. warmwaterhoeveelheid 16l/min

➌

Beweegbare hoofddouche met 3 straalsoorten:
regenstraal, softstraal, massagestraal

➍

Handdouche met 2 straalsoorten:
regenstraal en softstraal

➎
➏
➐

3 beweegbare frontdouches

• Wandmontage: variabel voor h. op h.
maat 80‑150 mm
‑ Volledige bedekking van de aansluitingen,
mits de maximale afmeting daarvan 150 mm
h. op h. bedraagt
‑ Incl. montageset voor eenvoudige bevestiging

Doucheslang (1600 mm)
Glazen planchet

vOOR ALLE DOUCHsYsTEMEN
TOeBeHOreN

• Hoekmontage: leidingen 80/80 mm uit de hoek
‑ Incl. Hoekmontageset
• Voorzien van keerkleppen
7779099‑00

7780400‑00

7663799‑00

7779099-00
Afdekset voor leidingen 86‑150 mm h. op h.
7780400-00
Hoekbevestigingsset
7663799-00
Accessoireset met zeepdispenser,
ophanghaak en planchet

fuNCTies

➑

Linker greep: 4‑weg omstelling
voor douchecombinaties
‑ Hoofddouche / handdouche / frontdouches
‑ Hoofddouche + frontdouches
‑ Hoofddouche + handdouche
‑ Frontdouches + handdouche

➒

Middelste greep: thermostaat met
heetwaterblokkering (38º C), voorzien
van keerkleppen

➓

Rechter greep: stopkraan (180º) met
keramische schijven

➎
➏

TeCHNisCHe GeGeVeNs

6183097
voor wandmontage
6183197
voor hoekmontage
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De montage van alle systemen is eenvoudig, snel en veilig!
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sUPARA
sUPARA

Naast regenstraal, softstraal
en massagestraal biedt de
SUPARA handdouche de unieke
verkwikkende vitaalstraal, die
de onderhuidse doorbloeding
stimuleert. Het elegante
design en het buitengewone
bedieningscomfort maken SUPARA
tot highlight in de badkamer.

6240005-00
4S handdouche met kalksnelreiniging:
regenstraal, softstraal, massagestraal, vitaalstraal

6140705-00
Hoekmontageset: voor glijstangen
6150005‑00 en 6150105‑00

6230105-00
Douchearm: voor hoofddouche

6051005-00
Stortdouche ½”
6051105-00
Stortdouche ¾”

6109405-00
Schoteldouchekop ½”, Ø 200 mm

6231305-00
Douchearm L = 250 mm
6231405-00
L = 400 mm*

2843605-00
Stekeldouchekop Ø 150 mm
2843705-00
Stekeldouchekop Ø 220 mm

PasseND BiJ aLLe series

Vitaalstraal: aangenaam prikkelend,
effectief, indringend

Massagestraal: intensief masserend
en pulserend

Doucheregen: heerlijk rijk
en verfrissend

Softstraal: strelend
en zacht verwennend

6170005-00
SUPARA‑Lux glijstang: met glijstuk
en Suparaflex doucheslang L = 900 mm
6150005-00
SUPARA glijstang: met glijstuk
en Suparaflex doucheslang L = 600 mm
6150105-00
SUPARA glijstang: met glijstuk
en Suparaflex‑doucheslang L = 900 mm*
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

6106105-00
Suparaflex doucheslang:
kunststof ommanteld, met metaaleffect,
verdraaiingsvrij G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
6106205-00
Suparaflex doucheslang:
kunststof ommmanteld, met metaaleffect,
verdraaiingsvrij G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm*

6055205-00
Wanddouchehouder,
axiaal en radiaal verstelbaar
6305005-00
Wanddouchehouder
6306005-00
Slangaansluitbocht
6306105-00
Slangaansluitbocht, met keerkleppen*
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REFIXA

REFIXA

De verstelbare wandconsoles maken de bevestiging van de REFIXA
glijstang sensationeel eenvoudig. Tegels behoeven niet beschadigd te
worden, terwijl bij renovatie de reeds aanwezige boorgaten gebruikt
kunnen worden door het verschuiven van de consoles. REFIXA is met
vele kranenseries te combineren en in verschillende kleuren leverbaar
als aanvulling op bestaande badkamerinrichtingen.

7042005-00
Verlengset: voor REFIXA glijstang

Comfort met waterhoeveelheids‑
begrenzing, de Objekta‑shower‑duo:
Objektatherm‑E‑thermostatische
douchemengkraan

6106205-00
Suparaflex doucheslang:
kunststof ommmanteld, met metaaleffect,
verdraaiingsvrij G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm*

Altijd op de juiste positie: past flexibel
op bestaande boorgaten tot 1020 mm
afstand

Top‑design en beproefde
thermostaattechniek, de Impulsa
shower‑duo: Impulsa thermostatische
douchemengkraan

6209405-00
Impulsa shower‑duo: thermostatische
douchemengkraan, 3S doucheset met
REFIXA glijstang, zeepschaal, doucheslang,
SIRENA 3S handdouche L = 1100 mm
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

6209305-00
Objekta shower‑duo: thermostatische
douchemengkraan, 2S doucheset met
REFIXA glijstang, zeepschaal, doucheslang,
SIRENA 2S handdouche L = 1100 mm
6209205-00
2S doucheset: met REFIXA glijstang, zeepschaal,
doucheslang, SIRENA 2S handdouche
6209005-00
Glijstang met doucheslang:
buis aan bovenzijde inkortbaar L = 1100 mm

7095105-00
Decorset: voor glijstang, met 2 halfronde afdekdoppen
7095205-00
Decorset: voor glijstang, met 2 kegelvormige afdekdoppen
7095305-00
Decorset: voor glijstang, met 2 vlakke afdekdoppen
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sIRENA

sIRENA

6230005-00
3S handdouche met kalksnelreiniging:
regenstraal, softstraal, massagestraal, Eco functie
6220005-00
2S handdouche met kalk‑snelreiniging:
regenstraal, softstraal
6210005-00
1S handdouche met kalksnelreiniging:
traploos verstelbare regenstraal*

Al het goede komt van boven:
de SIRENA hoofddouche met
3 straalsoorten

Rondom douchegenot: de SIRENA
zijdouches met 2 straalsoorten

De perfecte oplossing:
ruimtebesparende hoekmontage

Met maar liefst drie straalsoorten
en de Eco functie zijn de SIRENA
douches zowel comfortabel als
waterbesparend. Het glijstuk kan
eenvoudig horizontaal, vertikaaal
als ook in de nijging ingesteld
worden. Voor de individuele
douche samenstelling zijn
passende hoofd- en zijdouches
leverbaar.

6233105-00
3S doucheset L = 600 mm
6234105-00
3S doucheset L = 900 mm*
6223105-00
2S doucheset L = 600 mm*
6224105-00
2S doucheset L = 900 mm*
6213105-00
1S doucheset L = 600 mm*
6214105-00
1S doucheset L = 900 mm*
6211005-00
Glijstang: met glijstuk
en Sirenaflex doucheslang L = 600 mm*
6212005-00
L = 900 mm*

6109605-00
2S hoofddouche: regenstraal, massagestraal

6109305-00
2S zijdouche: regenstraal, massagestraal

6108305-00
Zijdouche met regenstraal

6230205-00
3S hoofddouche: regenstraal,
softstraal, massagestraal

6230105-00
Douchearm: voor hoofddouche

6210121-00
Zeepschaal: transparant

6107005-00
Doucheslang: kunststof ommanteld, met metaaleffect,
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm, traploos regelbare
hoeveelheidsregeling (keramisch bovendeel)

6211905-00
Hoekmontageset
Oppervlak 05 verchroomd

6225005-00
2S badset
6215005-00
1S badset*

* Geen foto

6100405-00
Sirenaflex doucheslang: kunststof ommanteld,
met metaaleffect, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
6100605-00
Sirenaflex doucheslang: kunststof ommanteld,
met metaaleffect, G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm*
6100705-00
Sirenaflex doucheslang: kunststof ommanteld,
met metaaleffect, G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm*
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FREsHLINE

FRESHLINE 300
6530005-00
Handdouche met kalksnelreiniging.
Doucheregen, softstraal, massagestraal
FRESHLINE 200
6520005-00
FRESHLINE 200: Handdouche met
kalksnelreiniging. Doucheregen, softstraal*

FRESHLINE 300

FRESHLINE 200

FREsHLINE

FRESHLINE 100 SILVER
6550005-00
Handdouche met kalksnelreiniging.
Doucheregen

FRESHLINE 100
6510005-00
Handdouche met kalksnelreiniging.
Doucheregen

FRESHLINE 100
6108305-00
Zijdouche met regenstraal

FRESHLINE 300
6534105-00
Doucheset met handdouche, glijstang 900 mm,
glijstuk, doucheslang 1600 mm en zeepschaal
6533105-00
met glijstang 600 mm*
FRESHLINE 200
6524105-00
Doucheset met handdouche, glijstang 900 mm,
glijstuk, doucheslang 1600 mm en zeepschaal*
6523105-00
met glijstang 600 mm*

FRESHLINE 100 SILVER
6554105-00
Doucheset met handdouche, glijstang 900 mm,
glijstuk, doucheslang 1600 mm en zeepschaal
6553105-00
met glijstang 600 mm*
FRESHLINE 100
6514105-00
Doucheset met handdouche, glijstang 900 mm,
glijstuk, doucheslang 1600 mm en zeepschaal
6513105-00
met glijstang 600 mm*

FRESHLINE 100
6219105-00
Hoofddouche met regenstraal

FRESHLINE 300
6239105-00
3S hoofddouche: regenstraal,
softstraal, massagestraal

FRESHLINE 300/100
6235305-00
Douchearm: voor FRESHLINE 3S/1S hoofddouche
6235405-00
L = 230 mm*

Van fabricage en samenstelling
tot het attraktieve design bieden
de douches uit de FRESHLINE
serie alles, wat douchen
inspireert en comfortabel maakt.
Daarbij kan gedacht worden
aan de zelfreinigende elastomer
douchestraalplaat, die dag in dag
uit voor onbezorgd doucheplezier
zorgt.
FRESHLINE 200
6525005-00
Badset met handdouche, handdouchehouder,
doucheslang 1250 mm
FRESHLINE 100 SILVER
6555005-00
Badset met handdouche, handdouchehouder,
doucheslang 1250 mm
FRESHLINE 100
6515005-00
Badset met handdouche, handdouchehouder,
doucheslang 1250 mm

FRESHLINE 100 SILVER

Doucheplezier zonder kalkafzetting.
Gewoon wegwrijven

FRESHLINE 100

FRESHLINE 200/300: Door draaien
aan de verstelring kan uit de diverse
straalsoorten gekozen worden.
Kinderlijk eenvoudig door de aange‑
brachte uitsparingen in de verstelring

Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto
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ZENTA

ZENTA

351000538
Thermostatische douchemengkraan

351010538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan

De nieuwe ZENTA handdouches
overtuigen niet alleen door hun
strakke design, zij zijn ook
uitgerust met de modernste
techniek en kalkwerende
douchekoppen. Bovendien
beschikt het assortiment over
attractieve nieuwe thermostaten
voor bad en douche.

6080005-00
3S handdouche met kalksnelreiniging:
regenstraal, softstraal, massagestraal
6070005-00
2S handdouche met kalk‑snelreiniging:
regenstraal, softstraal

6060005-00
1S handdouche met kalksnelreiniging:
regenstraal

6075005-00
2S badset
6065005-00
1S badset

6083005-00
3S doucheset
6084005-00
3S doucheset
6073005-00
2S doucheset
6074005-00
2S doucheset

6063005-00
1S doucheset L = 600 mm*
6064005-00
1S doucheset L = 900 mm*
6061005-00
Glijstang: met glijstuk
en Logoflex doucheslang L = 600 mm
6062005-00
Glijstang: met glijstuk
en Logoflex doucheslang L = 900 mm*

6057605-00
Shower‑Duo: thermostatische douchemengkraan,
2S doucheset, 2S handdouche met regenstraal,
softstraal L = 600 mm
6057705-00
L = 900 mm*

351010538
Thermostatische bad‑/douchemengkraan,
leverbaar vanaf 10/2006

6105505-00
Logoflex doucheslang: kunststof ommanteld,
met metaaleffect, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm*
6105605-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm*
6105705-00
G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm*

L = 600 mm
L = 900 mm*
L = 600 mm*
L = 900 mm*

351000538
Thermostatische douchemengkraan
Oppervlak

* Geen foto
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LOGO
LOGO

Met een uitstekende prijskwaliteit verhouding vervult
LOGO betrouwbaar alles wat men
van een douche mag verwachten:
tot  straalsoorten, ergonomisch
design, kalkafwijzende, elastische
douchestraalplaat en een
zeepsschaal als optie. Door
het geringe gewicht is LOGO
zeer gebruiksvriendelijk met
name voor kinderen.

6002605-00
3S handdouche: regenstraal, softstraal,
massagestraal
6002505-00
2S handdouche: regenstraal, massagestraal*
6002405-00
1S handdouche: regenstraal*

6105505-00
Logoflex doucheslang: kunststof ommanteld,
met metaaleffect, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
6105605-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm*
6105705-00
G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm*

6147105-00
3S badset
6146605-00
1S badset *

6110121-00
Zeepschaal: transparant

Perfect: kalkafzetting
eenvoudig wegwrijven

Moeiteloos: verstelknop voor het
instellen van de 3 straalsoorten

Passend bij het bad:
de LOGO badset

6058205-00
Glijstang: met glijstuk
en Logoflex doucheslang L = 600 mm
6058305-00
Glijstang: met glijstuk
en Logoflex doucheslang L = 900 mm
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto

6147505-00
3S doucheset
6147905-00
3S doucheset
6146905-00
2S doucheset
6147605-00
2S doucheset
6146505-00
1S doucheset
6146705-00
1S doucheset

L = 600 mm
L = 900 mm*
L = 600 mm*
L = 900 mm*
L = 600 mm*
L = 900 mm*
KLUDI | 81

sTANDAARD

sTANDAARD

6020805-00
Tele handdouche ½”
6020510-00
Tele handdouche wit ½”

Betrouwbare functie en duurzaamheid zijn de eigenschappen
van de standaard douches. Gunstig geprijsd en van robuuste
kwaliteit zorgen ze jarenlang voor probleemloos douchen. Bij de
Regula handdouche kan door het draaien van de douchekop
gekozen worden tussen een zachte, ontspannende- of een
stevige, indringende douchestraal.

83006810-00
Tele wanddouchehouder
83006821-00
Tele wanddouchehouder, transparant*

6001105-00
Regula handdouche ½”

6003521-00
Regula wanddouchehouder, transparant

6048005-00
Standaard glijstang L = 600 mm
6048505-00
Standaard glijstang L = 900 mm

6110505-00
Neusstuk G 3/4 x G 1/2

6053905-00
Universele douchehouder G 1/2

6054005-00
Slangaansluitbocht 1/2”

6053005-00
Doucheaansluiting met opsteekpen G 3/4

6053705-00
Doucheaansluiting met oplegvork G 3/4

6053105-00
Douchehouder G 1/2

81011005-00
Opsteekpen voor wandmontage
Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto
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De afvoerproducten
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DE AFvOERPRODUCTEN

Om een bad individueel te
kunnen benutten, bieden
KLUDI-afvoersystemen
overtuigende kwaliteiten.
Geschikt voor alle types
badkuipen verenigt de
ROTEXA-MULTI zowel inlaat-,
afvoer- als overloopgarnituur
met maar liefst drie functies.
ROTEXA-MULTI vult de badkuip
niet alleen geruisloos, maar
maakt ook een extra baduitloop
overbodig.

Afvoergarnituren voor douches
moeten aan een hele reeks wensen
kunnen voldoen. Het water moet
goed kunnen doorstromen,
zodat het niet kan overlopen.
Zij moeten tegen een stootje
kunnen en onderhoudsvriendelijk
zijn. Als dan ook nog een flexibele
inbouw gewenst wordt, voldoen
de afvoergarnituren van KLUDI
overtuigend aan alle eisen.

ROTEXA-MULTI / ROTEXA

TAssO-PLUs / TAssO

BaD

DOuCHe

ROTEXA‑MULTI
7182005-00
Rotexa Multi badvul‑, afvoer‑
en overloopcombinatie afmontageset
7085505-00
voor badkuipen met verzonken overloopgat*

ROTEXA‑MULTI
2131500-00
Badvul‑, afvoer‑ en overloopcombinatie inbouwset
ROTEXA 2000
2104000-00
Inbouwset*

ROTEXA 2000
7105605-00
Afvoer‑ en overloopgarnituur

ROTEXA 2000
7060405-00
Ecostop met haarvangzeef en afdekplaat Ø 70 mm
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ROTEXA‑MULTI
82308505-00
Afdekkap voor buisbeluchter
1077200-00
Buisbeluchter, inbouwdeel

TASSO‑PLUS
7162005-00
Tasso‑Plus afvoergarnituur met uitneembare standpijp

TASSO‑PLUS
2162000-00
Tasso Plus afvoergarnituur inbouwset

TASSO 90
2109100-00
Tasso 90 afvoergarnituur inbouwset

TASSO 50
2152000-00
Tasso 50 afvoergarnituur inbouwset

TASSO 90
7137005-00
Tasso 90 afvoergarnituur voor
vlakke douchebakken met afvoergat van 90 mm Ø

TASSO 50
7152005-00
Tasso 50 afvoergarnituur voor
vlakke douchebakken met afvoergat 50 mm Ø

Oppervlak 05 verchroomd

* Geen foto
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Care-Programma
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MEDI-CARE
De MEDI-CARE producten bieden
naast een lichte bediening een
maximum aan veiligheid en
comfort: van de thermostatische
regeling, de geïntegreerde
voorziening tegen verbrandingen,
de doorstroombegrenzing tot en met
de extra solide douchestangmontage.
De speciaal voor deze markt
geconstrueerde ééngreeps
wastafelmengkranen zijn met de
onderarm of elleboog te bedienen,
wanneer het disfunctioneren van de
hand aan de orde is.

Veiligheidsdouchestang met
handgrepen, die in combinatie met
de bijgeleverde muurpluggen tot
130 kg trekkracht belast kunnen worden.
De 50 mm afstand tussen de stang en
de wand maken snel grijpen mogelijk.
De douchehouder is met 1 hand in
hoogte te verstellen.
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MEDI-CARE
WasTafeL

341120534
Eéngreeps wastafelmengkraan
met vaste uitloop

341130534
Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop

341150534
Eéngreeps wastafelmengkraan
met starre uitloop met wastegarnituur

6150205-00
SIRENA‑Care, veiligheidsglijstang, 900 mm

6150405-00
SIRENA‑Care, veiligheidsglijstang, 900 mm

6150305-00
SIRENA‑Care, veiligheidsglijstang, 900 mm

6150505-00
SIRENA‑Care, veiligheids badgreep

6150605-00
SIRENA‑Care, veiligheids badgreep

352050538
Thermostatische douchemengkraan

Wastafelmengkraan:
De contactkussentjes op de hendel zijn uit elastisch
kunststof en voelen daardoor aangenaam aan tijdens
het bedienen.

349200524
Eéngreeps wandmengkraan
DOuCHe

Eéngreeps wandmengkraan:
Door een horizontale beweging van de hendel is de
mengkraan ook met de onderarm simpel te openen
en te sluiten.Daar de watertemperatuur op ca. 45 °C
begrensd kan worden en de bediening via koud naar
warm voltrokken wordt, zijn verbrandingen nagenoeg
uitgesloten.

Thermostatische douchemengkraan: De verlengde
hendels vergemakkelijken het instellen van de
gewenste temperatuur als ook het openen van de
kraan. De heetwaterbegrenzing bij 38 ºC voorkomt
verbrandingen.
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