
KLUDI AMEO



KLUDI AMEO410230575 
single-lever basin mixer

416710575
single-lever bath 
and shower mixer

6785005-00 
bath-shower set 1S

Kombináciou luxusu 
a extravagancie môžete 
vylepšiť svoj kúpeľňový 
interiér. Oživte svoju 
kúpeľňu vkusnými 
tónmi, originálnymi 
úpravami a neobvyklými 
detailmi. Vďaka 
svojmu jednoduchému 
a zaoblenému tvaru 
je nová séria KLUDI 

AMEO odrazom 
súčasného trendu 
v modernom dizajne 
oproti minimalizmu. 
Rovnako ako séria 
KLUDI AMEO stelesňuje 
špičkový dizajn, ponúka 
tiež pokročilé funkcie 
a širokú škálu funkcií - 
za prijateľné ceny.

KLUDI AMEO
Nádych luxusu

NOVINKA

Čisté línie tela a rukoväte robia 
z týchto batérií ideálnu súčasť 
harmonického interiéru.

Diskrétne označenie pre studenú 
a teplú vodu na rukoväti je malým, 
ale veľmi dôležitým detailom.

Jednoduchý a zaoblený tvar tela 
KLUDI AMEO batérií zaručuje, 
že ich ocenia tí, ktorí preferujú 
najnovšie trendy v dizajne.

Povrch: 05 chróm 3



KLUDI AMEO

41 023 05 75 
umývadlová jednopáková 
batéria

41 298 05 75 
umývadlová jednopáková batéria

41 029 05 75 
umývadlová jednopáková batéria

41 028 05 75*
bez odpadovej súpravy

41 276 05 75*
pre beztlakový prietokový ohrievač

41 023 05 75 
umývadlová jednopáková batéria

41 026 05 75*
bez odpadovej súpravy

Jedna séria,
viacero možností

Snívate o umývadle, ktoré je diskrétne zabudované? 
Alebo snáď Vaša vízia dokonalého interiéru kúpeľne 
predstavuje samostatne stojace umývadlo umiestnené 
na doske z kameňa? Bez ohľadu na Vaše preferencie 
batérie KLUDI AMEO zveľadia dizajn každej kúpeľne. 

Povrch: 05 chróm*Nezobrazené

41 296 05 75 
umývadlová jednopáková batéria
výška spodnej hrany výtoku 
210 mm

41 298 05 75 
umývadlová jednopáková batéria
výška spodnej hrany výtoku 
270 mm
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KLUDI AMEO

Šálka kávy a teplý croissant Vám 
dodá energiu a zlepší náladu. 

Nadčasový 
dizajn

Všetci máme radi 
nadčasové interiéry, 
ktoré neustále pútajú 
našu pozornosť, aj keď 
sa zmenia trendy. Dajte 
voľnosť svojej fantázii 
a usporiadajte tradičnú 
keramickú dlažbu 
v neštandardnom priestore. 
Umývadlo namontované 
na stenu poskytuje 
nekonvenčný pohľad na 
inak klasický interiér. 

41 244 05 75 
podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná 
jednopáková batéria

41 216 05 75 
bidetová jednopáková batéria

Návod
na originálny interiér 

Kto vravel, že v kúpeľni musí byť keramický obklad? Vyberte si fasádu – ako formu
obkladu, ktorá sa nedávno stala veľkým hitom vo svete dizajnu. Ak chcete vytvoriť 
moderný a originálny interiér, skombinujte tehlovú fasádu s vysokou batériou s bočnou 
rukoväťou a širokou základňou.

Ak oceňujete odvážny dizajn, 
práve Vám je určená elegantná 
a štíhla batéria KLUDI AMEO. 

Povrch: 05 chróm*Nezobrazené

41 025 05 75 
umývadlová jednopáková batéria

41 024 05 75*
bez odpadovej súpravy

41 244 05 75 
podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná 
jednopáková batéria
vyloženie 180 mm

38 243*
montážny set

41 245 05 75 
podomietková umývadlová 
dvojotvorová nástenná 
jednopáková batéria
vyloženie 220 mm

38 243*
montážny set

41 025 05 75 
umývadlová jednopáková 
batéria
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KLUDI AMEO

S-pointer eco perlátor umožní 
nastaviť uhol prúdu vody a znížiť 
spotrebu vody.

Pri kúpe batérie tiež zvážte výber 
umývadla s novým s-pointer 
eco perlátorom, ktorý obmedzí 
spotrebu vody maximálne 
na 6l/min. 

Moderná 
ekológia

Úspora vody je viac 
než len spôsob, ako 
prejavíte pozitívny vzťah 
k životnému prostrediu - 
ale môžete ušetriť peniaze. 
Momentálne máme 
k dispozícií technológie 
na zachovanie prírodných 
zdrojov, ktoré sú vytvorené 
nielen pre kúpele a hotely, 
ale rovnako aj pre 
domácnosti. 
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KLUDI AMEO

Moderné riešenie, ktoré nie je príliš 
drahé? Séria KLUDI AMEO v sebe 
spája moderný dizajn za prijateľnú 
cenu. 

Nevieme predpokladať ako si 
zariadite Váš prvý byt. Vieme Vám 
pomôcť s voľbou komfortného 
riešenia. 

Vyvážený 
interiér

Biela a čierna, drevo a oceľ, 
moderné a retro prvky - 
môže interiér pozostávať 
z toľkých kontrastov? 
Samozrejme môže - stačí 
pridať každý prvok s mierou 
a zvoliť správne vybavenie, 
ako sú batérie s jemnými 
tvarmi.

41 393 05 75
umývadlová batéria 

41 424 05 75
vaňová a sprchová batéria 
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KLUDI AMEO

41 393 05 75
umývadlová batéria 
trojotvorová montáž

41 393 05 30
umývadlová batéria 
trojotvorová montáž

Prechod jemného tvaru výtoku 
do vzostupného oblúku tela je 
charakteristickým znakom batérií 
KLUDI AMEO. 

Okrúhle rukoväte sú hlavným 
znakom batérií KLUDI AMEO. 

Vo Vašom 
štýle

Dizajn Vašej kúpeľne je 
rovnako dôležitý ako 
dizajn Vašej kuchyne 
alebo obývačky. Môžete 
si ho prispôsobiť podľa 
svojho vlastného vkusu. 
Vyberte si štýl, doplnky 
a príslušenstvo, ktoré 
najlepšie zodpovedajú 
Vášmu životnému štýlu. 

Umenie kombinovať
kontrasty

Pastelové, biele a béžové farby sú používané v kúpeľniach veľmi často. Prekročiť medze 
- vytvoriť priestor, ktorý je naozaj originálny výberom výrazných textúr a intenzívnych 
farieb, a potom dokončiť Váš odvážny dizajnový koncept nekonvenčným nábytkom, 
osvetlením a dizajnovými doplnkami. Jednoduchá ale luxusná trojotvorová batéria 
dokonale dotvára vzhľad kúpeľne. Čisté a krásne línie výtoku a rukovätí pôsobia veľmi 
elegantne.

Plochá podlhovastá rukoväť 
trojotvorovej batérie alebo 
minimalistická špicatá rukoväť sú 
dvomi možnostami, ktoré dobre 
ladia s dizajnom série KLUDI 
AMEO.

41 393 05 75
umývadlová batéria 
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KLUDI AMEO

41 445 05 75
vaňová a sprchová jednopáková 
batéria

41 671 05 75
vaňová a sprchová jednopáková 
batéria

41 447 05 75
vaňová a sprchová jednopáková 
batéria
trojotvorová vaňová okrajová 
montáž
vyloženie 220 mm

41 448 05 75
vaňová a sprchová jednopáková 
batéria
trojotvorová vaňová okrajová 
montáž

Nechajte Váš kúpeľ
trvať večne

Večerný kúpeľ je často ten jediný moment, kedy máte čas len pre seba. Chvíľka oddychu 
s knihou a s upokojujúcu hudbu je výborný spôsob, ako ukončiť deň. Batérie KLUDI 
AMEO premenia Vašu kúpeľňu na pohodlnú relaxačnú zónu.

Dĺžka výtoku batérie - 220 mm – 
je ideálnym riešením pre montáž 
na široké okraje vane alebo vedľa 
vane.

41 424 05 75
vaňová a sprchová batéria 

41 830 05 75
podomietková vaňová a sprchová 
termostatická batéria

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso 

41 505 05
vaňový výtok
vyloženie 170 mm

Povrch: 05 chróm*Nezobrazené

Viditeľná 
dokonalosť

Batérie KLUDI AMEO sú vybavené najmodernejšími technológiami, ako 
napríklad spoľahlivé keramické kartuše, poistkou proti spätnému nasatiu 
vody a novým s-pointer eco perlátorom, na základe čoho môžeme nastaviť 
prietok vody a obmedziť ho na 6l/min. Batéria AMEO je tiež k dispozícii s ľahko 
použiteľnou a ergonomickou rukoväťou a možnosťou podomietkovej montáže. 
Voľba je na Vás. 

Prepínač sprcha / vaňa je takmer 
dokonale skrytý.

41 424 05 75
vaňová a sprchová batéria 
štvorotvorová vaňová okrajová 
montáž
vyloženie 220 mm

41 424 05 30
vaňová a sprchová batéria 
štvorotvorová vaňová okrajová 
montáž
vyloženie 220 mm

41 650 05 75 
podomietková vaňová a sprchová 
jednopáková batéria

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso 

41 657 05 75 
concealed vaňová a sprchová 
jednopáková batéria
poistka proti spätnému nasatiu 
vody

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso 

VAŇA
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KLUDI AMEO

*Nezobrazené

Ergonómia 
prioritou

Bez ohľadu na to, ktorú sprchovú batériu si vyberiete, 
rýchlo zistíte, že je ľahko ovládateľná vďaka pohodlnému 
prepínaču, má jasne označené používanie teplej 
a studenej vody pre reguláciu prietoku a teploty vody. 
Tieto funkcie zaisťujú, že Vaša vaňa alebo sprchový kút 
sú bezpečné a pritom pohodlné.

41 655 05 75
podomietková sprchová 
jednopáková batéria

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso 

41 835 05 75
podomietková sprchová 
termostatická batéria

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso 

41 710 05 75
sprchová jednopáková batéria 

41 675 05 75
sprchová jednopáková batéria 

Nástenné batérie majú rovnakú 
podobu ako zvyšok série KLUDI 
AMEO. 

Nástenná sprchová batéria 
s vkusnou bočnou rukoväťou 
je inovatívnym riešením, ktoré 
zaisťuje pohodlie.

Krásny 
tvar

Elegantná batéria 
môže zlepšiť vzhľad 
akéhokoľvek sprchového 
kútu. Jasné tvary, skryté 
prvky v stene a dizajnové 
ovládacie prvky môžu byť 
ozdobou inak obyčajného 
sprchového systému. 

41 835 05 75
podomietková sprchová 
termostatická batéria

Povrch: 05 chróm
Predložené položky sú len výberom našej celej škály produktov.

41 710 05 75
sprchová jednopáková batéria

67 740 05-00
sprchová súprava 3S

41 675 05 75
sprchová jednopáková batéria

67 740 05-00
sprchová súprava 3S
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Notes

S-pointer
Umožňuje nastaviť smer prúdu vody podľa tvaru 
umývadla.

Eco
Úspora vody 40%.

Piktogramy

Naše unikátne a praktické návrhy uspokoja Vaše 
individuálne potreby. Naše batérie sú vytvorené 
s ohľadom na Vás. 

HotStop
S poistkou proti obareniu 38°C.

KLUDI – najinovatívnejšia 
značka roku 2015

Nezávislá medzinárodná skupina odborníkov 
ohodnotila značku KLUDI cenou za vynikajúce 
výsledky v oblastiach kvality, funkčnosti, 
ergonómie, dizajnu a ekológie. Plus X Award 
„najinovatívnejšia značka“ potvrdila povesť 
značky KLUDI pre jej silnú pozíciu na 
medzinárodnom trhu. 
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www.kludi.sk

Kludi Myjava s.r.o.
Brezovská 459/7
90701 Myjava, Slovensko

T +421 918 399 840
F +421 034 654 0160
E info@kludi.sk
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