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Mereu actuali 



Produse Kludi   

 

Materiale de calitate superioară, o prelucrare atentă şi calitate durabilă sunt doar câteva dintre 

atributele ce recomandă produsele Kludi. Ele prezintă astfel soluţii inovatoare în design, 

funcţionalitate şi tehnică. Datorită acestei competenţe KLUDI stabileşte mereu noi standarde în 

domeniu.  

Baterii Dusuri Sifoane Sisteme de dus 

Concepte :  

JOOP ! 



Garantie 

În calitate de producător de marcă Kludi oferă clienţilor săi produse şi servicii de calitate superioară - şi 

asta în mod consecvent. Calitatea produselor este inseparabil legată de calitatea companiei. Un produs 

KLUDI trece prin mâinile multor angajaţi ai săi. Împreună creăm valori pentru noi şi pentru clienţii noştri - 

produse ce merită să fie vândute şi cumpărate sub marca KLUDI.  

Certificari de calitate  

- TUV CE (Certificat din EN ISO 9001) 

- ECO-AUDIT (conform normelor CE) 

- Agrementul Tehnic in constructii (elaborat de ICECON 

Bucuresti) 

- LGA (Certificare dupa normele de constructii din 

Germania TUV) 

- DVGW (Conform normelor germane de calitate a 

produselor sanitare) 

- GGT (Conform normelor de calitate si confort) 

- KIWA (Certificarea directivelor olandeze) 

- OVGW (Certificarea directivelor austriece) 

- SVGW (Certificarea directivelor elvetiene) 

- QAS (Certificarea normelor australiene) 

- NF (Certificarea normelor franceze). 



Certificari 



Istoria 

1926:  

Infiintarea  

Scheffer fitting  

1965:  

Aparitia 

KLUDI ca 

brand 

1970:  

Infiintarea centrului de 

productie si logistic  

Fröndenberg 

(Germania) 

1980:  

Infiintarea 

centrului de 

productie 

Hornstein 

(Austria) 

1984:  

Fondarea a 

sapte 

organizatii in 

strainatate 

1990:  

Achizitionarea unui 

nou centru de 

productie 

Eisenberg 

(Gemania) 

1991:  

A treia generatie: 

Franz Scheffer 

executive  

management 

1993:  

Infiintarea 

centrului de 

productie 

Diòsd 

(Ungaria)  

 

1996:  

Infiintarea centrului 

de productie 

Opole  (Polonia)  

1997: 

Pionierat : KLUDI 

este una din primele 

companii ce 

imbratiseaza 

initiativa de audit 

ECO in UE 

2001: 

KLUDI devine 

GmbH & Co. KG 

2006:  

Infiintarea centrului 

de productie 

Zhenjiang  (China)  

2000:  

Infiintarea centrului 

de profit  

Cluj-Napoca 

(Romania)  

2007:  

Infiintarea centrului de 

productie si profit 

Ras al-Khaimah 

(Emiratele Arabe Unite) 



brand  

partner 





Tehnologii Kludi 



• Corpul bateriei este din alamă sanitară , specific 
bateriilor din gama mediu şi premiumâ, material ce 
permite o slefuire net superioară comparativ cu alte 
materiale folosite în domeniu .

 
•Construcţia ingenioasă a corpului contribuie în mare 
masură la funcţionarea silentioasă a bateriei, datorită 
dimensiunilor interioare mari, cu suprafeţe netede şi 
alezaje finisate. Trecerea apei din exterior în cartuş şi din 
cartuş spre evacuare, se realizează prin intermediul unei 
piese ce usurează curgerea fluidului, având în acelaşi 
timp şi proprietaţi termoizolante, acest lucru ducând la o 
admisie şi o evacuare rapidă a apei . 
 
 
 
• Corpul bateriei este acoperit cu un strat de nichel si 
două de crom, procedeu care împedica exfolierea şi 
contribuie la planeitatea suprafeţelor, excluzând efectul 
de “oglindă deformată ” . 

Bateria 



Menden Eisenberg Hornstein 

Diosd 

Opole 

Fröndenberg 

Germania , Austria , 

Emiratele Arabe Unite 

produse finite  

Polonia , Ungaria  

componente si piese de schimb  

China 

tubulaturi  

(abs )  

Zhenjiang 

Ras al-Khaimah 

Productie Kludi 



 



 



inchis 

cada 
dus 

Comutator+ valva inchidere 

Corpul incastrat FLEXX.BOXX 

       Caracteristici :  Flexx. Boxx 

• corp incastrat  confectionat dintr-o manta de elastomeri - impermeabila 

• montare incastrata sau aparenta ( prindere in 4 puncte )  

• Interior interschimbabil -   mixer simplu  /  mixer cu termostat  

      Beneficiile unei baterii incastrate  

• economie spatiu   - mai ales in cazul cabinelor de dus  

• desig modern  

• confera flexibilitate in conceperea sitemului de dus ( dus fix , mobil , gura umplere cada )    

• realizarea unor sisteme complexe de  hidromasaj  



 



Germania 

Movempick Hotel- bingo star  

Elvetia 

Kempinski Hotel- adlon 

Austria 

Imperial Hotel- adlon 

China 

Suzhou Jinjihu Grand Hotel - joop Ritz Carlton - adlon 

Dubai 

Referinte Internationale  



Rusia 

Novotel Hotel - adlon 

Australia 

Hilton Hotel – New Waves 

Thailanda 

Royal Garden  - Amphora 

Romania 

Heraldic Hotel – Kludi mix 

Ungaria 

Kempinski Hotel - Pamela 

Romania 

Mariot Hotel - Flair 

Referinte internationale 



Heraldic  5 * 

Brasov 

Intercontinental 5 * 

Bucuresti Marriott  5 * 

Bucuresti 

Golden House 4 * 

Craiova 

Bucovina 3 * 

Vatra dornei 
Dumbrava 3 *   

Bacau 

City Plaza 4 *   

Cluj-Napoca 

Boca Junior 4 * 

Timisoara 

Referinte - Romania 



Eden 3 * Bran 

El Greco  3 * Bucuresti 

Premier 4 * 

Cluj-Napoca 

Tarnava 3 * Odorheiul 

Secuiesc 

Sucevita 3 *  

Pami 3 * 

Cluj-Napoca 

Concordia 4 * 

Tg. Mures 
Do Stil 3 * 

Timisoara 

Ramada 4 *  

Sibiu  

Referinte - Romania 

http://www.infotravelromania.ro/en/europa.html


Hotel Minerva 4 * 

Bucuresti 

Hotel Delpack 4 * 

Timisoara 

Hotel Grand 3 * Eforie Nord 

Hotel Sandru 3 *                

Campulung Moldovenesc 

Hotel Binder Bubi 4 * Medias 

Hotel Confort Otopeni 3 * 

Bucuresti 
Hotel Neptun 3 * 

Referinte - Romania 

http://www.tourismguide.ro/photo_pop.php?id=44201&tipc=0&user_id=1838&abn=2


Polus center  - Cluj 

Hotel Iris3 * – Arad  

Mures Mall – Tg. Mures Hotel Vigo 4 * - Ploiesti 

Hotel Anna 3 * - Targu Jiu 

Referinte - Romania 

http://www.poluscentercluj.ro/pevents/655_VIP-GALA_interior2.jpg
http://staging.captaingo.com/img/upload/177/Hotel-Anna-Targu-Jiu-1.jpg


Referinte - Romania 

Hotel Rimini, Cluj-Napoca 

Hotel Stadionul CFR, Cluj-Napoca 

Hotel Golden Tulip Ana 

Dome, Cluj-Napoca Alba Mall. Alba-Iulia 

Romgaz,Medias 



KLUDI 

 

 Aspect şi design 

 

 Confort în utilizare  

 

 Durată de viaţă şi perioadă de garanţie şi 

post garanţie  

 

 Economie de apă  
 




