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umývadlová jednopáková batéria DN 10

KLUDI 
BALANCE 
BIELA
Taká čistá.Taká svieža.
 Taká ľahká.

KLUDI BALANCE BIELA pohne vašimi 
emóciami. Čistá biela dáva ziintenzív-
ňuje zmysel slov čistota a sviežosť. 
Diskrétne chrómové akcenty 
umožňujú zažiariť bielym povrchom.

Subtílna čistota farieb zdôrazňuje vzduš-
nosť línií. Páka ako by sa vznášala nad 
telom batérie. Jej funkčný element padne 
perfektne do ruky a precízne reguluje tok 
vody.



KLUDI BALANCE WHITE

Žiarivá biela
v prémiovej kvalite

522989175
umývadlová jednopáková batéria DN 10
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KLUDI BALANCE BIELA zvýrazňuje línie ďalším dizajnovým prvkom: 
povrchom. KLUDI kladie osobitný dôraz na jeho spracovanie. Vysoko 
kvalitné spracovanie  prepožičiava svetlým povrchom lesk 
a trvanlivosť.

Dizajn radu BALANCE BIELA spĺňa kritériá najvyššej kvality. Je 
zhodný s radom KLUDI BALANCE - vyhotovenie chróm, ktorý získal mnoho 
ocenení. V roku 2012 bola jednopáková umývadlová batéria KLUDI  
BALANCE ocenená renomovanou cenou iF product design award.



KLUDI BALANCE WHITE

Harmónia a extravagancia 
v kúpeľňovom dizajne

524479175
vaňová a sprchová batéria DN 15

520269175
umývadlová jednopáková batéria DN 10
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KLUDI BALANCE BIELA umožňuje navrhovať výnimočné kúpeľne. Biele 
batérie tvoria harmonický celok spolu s bielou keramikou. Diskrétne chrómované 
prvky vnášajú decentné akcenty. Tmavé drevo poskytuje výrazný 
kontrast s bielymi batériami.

KLUDI BALANCE BIELA vyzerá úžasne ľahko v kombinácii s prírodnými 
materiálmi ako je travertín alebo drevo. Keď skombinujete puristické baté-
rie s voskovanou oceľou,  výsledkom je extravagantný kúpeľňový dizajn
pre loftové byty a štýlové hotely. 



KLUDI BALANCE WHITE

Nový štýl batérií
pre súčasný životný štýl

525909175
vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15

98

Kúpeľne  a spálne už nie sú v súčasnej architektúre pevne definované. Voľne
stojace vane sa stali príťažlivým prvkom v otvorenom obývacom 
priestore. Rad KLUDI BALANCE BIELA je priam stvorený pre tento 
životný štýl.
V príjemnom bielom vyhotovení jednopáková vaňová a sprchová batéria 
zapustená v podlahe ani nepripomína batériu. V prvom rade vyzerá ako 
štýlový dizajnový prvok, vybavený modernou technológiou, s cieľom uspokojiť 
náročné požiadavky.
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Čistá svetlosť má
účinok na naše zmysly:
vnímame pocit
osviežujúcej čerstvosti
a sviežosti a necháme
sa unášať úžasnou
ľahkosťou.
KLUDI BALANCE
WHITE ponúka užiť si
dokonalé uvoľnenie
každý deň.
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Čistá biela pôsobí 
na naše zmysly: 
vnímame pocit 
osviežujúcej čistoty  
a necháme sa 
unášať úžasnou 
ľahkosťou.
KLUDI BALANCE 
BIELA ponúka 
dokonalé uvoľnenie 
na každý deň.
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KLUDI BALANCE WHITE
524459175
jednopáková vaňová a sprchová batéria DN 15
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KLUDI BALANCE BIELA
524459175
jednopáková vaňová a sprchová batéria DN 15
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KLUDI BALANCE WHITE

Vyspelá v tvaroch
a funkčnosti

524459175
jednopáková vaňová a sprchová batéria DN 15

V batérii je zabudované prepínanie funkcie sprchy.
Prepínač je ľahké uchopiť a jednoducho ovládať
aj mokrými rukami.

1514

KLUDI BALANCE BIELA je odpoveďou na sofistikované riešenia a praktickú 
funkčnosť. To dokazuje aj jednopáková vaňová a sprchová batéria. Prepínač 
sprchovej funkcie je dokonale integrovaný do hladkého bieleho tela batérie. 
Ako pochrómovaný funkčný prvok je jasne identifikovateľný a je ľahké ho 
ovládať aj mokrými rukami. Teleso batérie zakrýva bežne viditeľné rozety 
- elegantný dizajn s vizuálnou rafinovanosťou.

KLUDI s-pointer ponúka väčší komfort v ovládaní umývadlových a vaňo-
vých batérií. Jednoduché pootočenie s-pointera umožňuje nastaviť
uhol prúdu vody podľa individuálnych potrieb. Prispôsobí sa každému 
tvaru vane alebo umývadla. S KLUDI s-pointerom steká voda takmer 
nehlučne po okraji vane.



KLUDI BALANCE BIELA

Vyspelosť vo vzhľade
a funkčnosti

524459175
jednopáková vaňová a sprchová batéria DN 15

V batérii je zabudované prepínanie funkcie sprchy.
Prepínač je ľahké uchopiť a jednoducho ovládať
aj mokrými rukami.
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KLUDI BALANCE WHITE
527109175
jednopáková sprchová batéria DN 15
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KLUDI BALANCE BIELA
527109175
jednopáková sprchová batéria DN 15
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KLUDI BALANCE WHITE

UMÝVADLO

520239175
umývadlová jednopáková 
batéria DN 10
520269175
bez odpadovej súpravy*

522969175
umývadlová jednopáková
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 212 mm

522989175
umývadlová jednopáková
batéria DN 10
výška spodnej hrany výtoku 272 mm

BIDET

522169175
bidetová jednopáková batéria DN 10

524459175
vaňová a sprchová jednopáková
batéria DN 15

526509175
podomietková vaňová a sprchová
jednopáková batéria
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

VAŇA

525909175
vaňová a sprchová jednopáková
batéria DN 15
88088
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

524479175
vaňová a sprchová
batéria DN 15
pre montáž na stienku pri vani
vyloženie 220 mm

SPRCHA

527109175
sprchová jednopáková batéria DN 15

526559175
podomietková sprchová
jednopáková batéria
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20*

*bez obrázkas-pointerEco

KLUDI BALANCE
WHITE je 
dodatok k radu 
KLUDI BALANCE
v klasickom 
chrómovom dizajne.
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KLUDI BALANCE 
BIELA 
dopĺňa sériu 
KLUDI BALANCE
s klasickým 
chrómovým 
povrchom.
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Kludi Myjava, s.r.o.
Brezovská 459/ 7
907 01 Myjava

tel.: +421 34 654 01 60-61
fax: +421 34 654 01 62
info@kludi.sk  |  www.kludi.com




