
Frumuseţe la superlativ.
KLUDI AMBA



Baterii cu estetică 
senzorială

 

KLUDI AMBA

Este o splendoare: KLUDI AMBA. 
Contururile line, clare se împletesc cu 
suprafeţe delicate, mătăsoase. Apa 
curge extrem de lin și fiecare atingere 
se transformă într-o experienţă senzuală. 
Estetica emotională nu a fost nicicând 
atât de expresivă.
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530260575
Baterie monocomandă lavoar 
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KLUDI AMBA apare ca un întreg deoarece mecanismul de acţionare devine 
parte integrantă a formei omogene. Marcajul roșu-albastru decent este un 
semn sigur: această parte a bateriei se transformă în mâner atunci când 
trebuie reglat debitul și temperature apei. El este evidenţiat doar în momentul 
acţionării lui, după care se reintegrează în forma omogenă.

 
 

KLUDI IntegralDesign-ul inovator oferă unicitate seriei KLUDI AMBA. 
El creează o estetică senzorial-sculpturală, care nu s-a mai realizat până 
în prezent cu aceste consecințe. KLUDI AMBA definește noi standarde în 
designul bateriilor. 

IntegralDesign-ul 
excepţional de la KLUDI

 

KLUDI AMBA
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Acţionarea intuitivă, 
naturală

 

Garnituri de scurgere cu forme armonioase
În locul tijei de acţionare al garniturilor de 
scurgere, la bateriile monocomandă de 
lavoar KLUDI AMBA este vizibil doar butonul
de acţionare cu forma sa armonioasă.

 

KLUDI AMBA
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Acţionarea bateriilor KLUDI AMBA se face intuitiv, prin mișcarea, 
în continuarea liniei naturale a bateriei, a mânerului spre spate. 
Un mic impuls este de ajuns pentru ca apa să curgă lin. Printr-o 
rotire simplă se poate seta temperatura dorită. Un reglaj fin, precis 
este de asemenea facilitat, ca în cazul tuturor bateriilor.

Reglajul fin precis
Debitul și temperatura se pot regla ca de 
obicei, simplu și precis. Acestă setare 
exactă este facilitată de tehnologia 
recunoscută a cartușelor, care este 
integrată și în KLUDI AMBA.

Marcaj decent
Marcajul roșu-albastru, se integrează 
decent în designul bateriilor KLUDI AMBA.



8

KLUDI s-pointer
KLUDI s-pointer ne conferă libertatea de reglare 
a jetului de apă direct de la perlator. Astfel, 
adaptarea individuală la orice tip de lavoar este 
mai mult decât ușoară. Mai multă flexibilitate și 
mai puţină stropire.

 
 

 
 

Design-ului senzorial i se potrivește jetul delicat, fermecător prin care apa 
curge din bateriile de lavoar KLUDI AMBA. KLUDI SoftFlow oferă plăcere 
prin volumul delicat – în fiecare zi.

Debitul de apă al unei baterii KLUDI AMBA de lavoar este de 5 litri pe minut. 
Acesta corespunde clasei de debit Z. Comparativ cu cea mai mare clasă de 
debit, clasa A, unde consumul este de 14 litri pe minut, KLUDI AMBA atinge 
optimul economiei de resurse naturale – efect dublat practic și de economia 
de energie, deoarece consumul de apă caldă este redus.

Ajustarea unghiului de curgere al apei este posibilă datorită s-pointer-ului de 
la KLUDI. Astfel, adaptarea individuală la orice tip de lavoar este mai mult 
decât ușoară. Estetica: această funcţie practică este integrată în pipă, devenind 
aproape invizibilă.

KLUDI AMBA
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KLUDI SoftFlow – 
jetul voluminos şi delicat



Cu o varietate 

impresionantă şi o gamă

proprie de accesorii, 

KLUDI AMBA creează 

posibilităţi nenumărate

de amenajare. Bateriile 

estetice sunt ideale 

pentru personalizarea 

băilor.

 Astăzi, design-ul modern al băilor oferă o multitudine de stiluri și 
materiale pentru compoziţia lavoarelor. KLUDI AMBA arată spectaculos 
în orice combinaţie. Bateriile monocomandă cu dimensiuni, înălţimi și
pipe diferite, se armonizează perfect cu lavoarele montate pe perete
sau cu bolurile așezate pe blat.

 

KLUDI AMBA înfrumuseţează 
fiecare lavoar

532450575
Baterie de perete monocomandă 
lavoar, pentru montaj mascat, 
cu 2 treceri

 

KLUDI AMBA
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532980575

Baterie monocomandă
lavoar, pentru lavoar înalt

KLUDI AMBA
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Bateria monocomandă înaltă de lavoar de la KLUDI, pentru montaj pe blat, 
este disponibilă în două variante de înălţime: 213 mm și 273 mm pentru 
libertate de mișcare KLUDI extra. Libertatea de mișcare KLUDI poate fiecare 
să o aleagă personal. Împreună cu înălţimea, crește și numărul posibilităţilor 
de utilizare.

 

Acestui sortiment variat de baterii de lavoar îi aparţin și cele potrivite lavoarelor 
mari din băile matrimoniale, sau celor mici din baia de oaspeţi. Bateriile de 
lavoar încastrate cu două treceri sunt disponibilă cu o lungime a pipei de 
180 mm sau de 220 mm.

Întotdeauna bateria 
potrivită KLUDI AMBA
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KLUDI AMBA

15



535900575
Baterie monocomandă cadă-duș, 
montaj stativ pentru cadă izolată
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Baia se transformă tot mai mult în spaţiu de locuit, iar KLUDI pune 
în scenă acest trend. Într-o baie lifestyle modernă, dotată cu o cadă 
de sine statătoare, bateria de cadă-duș cu montaj stativ în pardoseală 
se potrivește perfect. Design-ul ei sculptural transformă cada într-un 
obiect de design.   

 
 

 
 

În total sunt disponibile șase variante de baterii de cadă: indiferent dacă 
se optează pentru montaj aparent sau încastrat, pentru monocomandă 
sau dublă comandă, sau chiar și termostat – oazele moderne de relaxare 
pot fi dotate complet cu ajutorul produselor KLUDI AMBA.

 

Design sculptural pentru 
băi lifestyle moderne

534470575
Baterie monocomandă 
cadă-duș

 

KLUDI AMBA
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Sunt necesare cunoștinţele unui producător cu experienţă, 
specializat în fabricarea bateriilor, pentru a putea crea o formă 
atât de excepţională ca și suprafeţele plane ale bateriilor de duș 
sau de cadă-duș KLUDI AMBA. Doar privind mai atent a doua 
oară se poate remarca comutatorul pentru duș, deoarece el este 
integrat perfect în corpul bateriei. Suprafaţa nobilă, cromată și 
strălucitoare necesită un proces complex de producţie – design 
high-end redus în calitate manufacturată.

 

Suprafeţe plane şi calitate
manufacturată

 

534450575
Baterie monocomandă 
cadă-duș
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KLUDI AMBA
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537100575
Baterie monocomandă duș
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Bateriile KLUDI AMBA de duș și de cadă-duș se montează 
foarte aproape de perete. 
Efectul: optica clară nu este influenţată de rozetele vizibile 
în mod normal. Bateria devine un obiect de design.

 
 

Optică de design prin 
montaj estetic 

 

KLUDI AMBA
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Pentru acest sistem de duș 
cu trei căi este disponibilă o 
soluţie specială termostatată

22

Plăcere dublă la duş  

Când sunt active două dușuri în același timp, plăcerea devine perfectă. 
KLUDI AMBA o transformă în realitate – cu ajutorul comutatorului cu 
trei căi, care poate activa două căi de apă. 
Combinaţia poate varia între dușul fix, dușul lateral sau para mobilă: 
duș fix cu duș lateral, duș lateral și pară mobilă, sau duș fix și pară mobilă.

KLUDI AMBA
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Termostatele pot fi reglate în doar câteva secunde, iar temperatura dorită 
rămâne constantă. Se elimină astfel acele încercări numeroase de setare 
cu apa curgând la debit mărit. Pentru siguranţă, suprafeţele corpului 
bateriilor KLUDI AMBA nu se înfierbântă, iar limitatorul de apă fierbinte 
setat la 38° protejează împotriva opăririi. De asemenea este integrată și o 
funcţie eco, pentru a limita consumul de apă.

Termostatele aparente sunt certificate conform DIN EN 1717 împotriva 
fluctuaţiilor de presiune a apei, și asigură întotdeaună un cadru frumos. 
Pentru a înfrumuseţa montajul aparent, au fost create rozete speciale ce
acoperă olandezele de prindere a bateriei.

 

Termostatele KLUDI AMBA: 
confort, siguranţă şi 
funcţie eco

 

KLUDI SafeTouch
Siguranţă deplină: suprafaţa bateriilor termostatate 
de la KLUDI poate fi atinsă fără grijă de orice copil, 
deoarece ea nu se infierbântă. KLUDI SafeTouch 
are grijă de asta. Această tehnologie nu permite 
încălzirea excesivă a corpului bateriei, astfel bateria 
termostatată rămâne neutră la temperatură.

Limitatorul de 38°
Împotriva opăririi, bateriile termostatate KLUDI AMBA
 sunt dotate cu un limitator de apă fierbinte. Acesta 
este presetat la o temperatură de 38° Celsius, în 
concordanţă cu temperatura de 37,5° Celsius a 
corpului omenesc. Cine vrea totuși apă mai fierbinte, 
poate debloca limitatorul prin acţionarea unui buton.

Funcţia eco-termostat
Puteţi face duș confortabil și în același timp și o 
economie de apă de 50%, datorită funcţiei 
eco-termostat de la KLUDI. Dușul începe cu un 
debit redus al jetului de apă, care poate fi oricând 
ajustat conform preferinţelor.

 

 

KLUDI AMBA
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532450575
Baterie de perete monocomandă 
lavoar, pentru montaj mascat, 
cu 2 treceri
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Seriei KLUDI AMBA îi aparţine și o linie proprie de accesorii, care se 
potrivește perfect la baterii. Astfel, băile se pot amenaja în întregime 
cu design-ul unitar KLUDI AMBA.

 

Cromul cuierului, al mânerelor și al suporturilor de prosoape este de 
înaltă calitate, iar recipientele sunt confecţionate din porţelan elegant.

Accesorii, la fel de frumoase
ca şi bateriile.

 

5397705
Suport prosop

5398505
Savonieră
Savonieră din porţelan/ceramică

5397605
Dozator săpun lichid
Recipient din porţelan/ceramică

5397505
Suport pahar
Pahar din porţelan/ceramică

KLUDI AMBA
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530230575
Baterie monocomandă lavoar DN 15

530260575
fără ventil de scurgere*

530290575
Baterie monocomandă lavoar DN 15

530280575
fără ventil de scurgere*

532960575532980575
Baterie monocomandă lavoar, pentru
lavoar înalt DN 15
înălțimea pipei 273 mm

Baterie monocomandă lavoar, pentru
lavoar înalt DN 15
înălțimea pipei 213 mm

532440575532450575
Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat, cu
2 treceri

Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat, cu
2 treceri

lungime pipă 220 mm lungime pipă 180 mm

BIDEU

532160575
Baterie monocomandă bideu DN 15

CADĂ

534450575
Baterie monocomandă cadă-duș
DN 15

 

534470575
Baterie monocomandă cadă-duș
DN 15
montaj cu 3 treceri pe marginea
gresiei
lungime pipă 220 mm

535900575
Baterie monocomandă cadă-duș
DN 15
montaj stativ pentru cadă izolată

 

88088
KLUDI FLEXX.BOXX
Set preinstalare DN 20

534010538
Baterie cadă-duș termostatată
DN 15

 

5350505
Pipă pentru cadă DN 20
lungime pipă 170 mm

*fără imagineHotStop s-pointerEco28

LAVOAR

KLUDI AMBA

DUȘ

537100575
Baterie monocomandă duș DN 15

536550575
Baterie monocomandă duș,
încastrată
set finisare cu unitate funcțională

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

534000538
Baterie duș cu termostat DN 15

538350575
Baterie duș cu termostat încastrată
set finisare cu unitate funcțională

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

536500575
Baterie monocomandă cadă-duș,
încastrată
set finisare cu unitate funcțională

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

BAIE

536570575
Baterie monocomandă cadă-duș,
încastrată DN 15
set finisare cu unitate funcțională

538300575
Baterie încastrată cadă-duș,
termostatată
set finisare cu unitate funcțională

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

538150575

53811

538460575
Comutator cu 3 căi, set finisare

29757
Comutator cu 3 căi, set preinstalereRobinet încastrat DN 20*

537290575
Baterie încastrată termostatată
DN 20

Ventil încastrat, set finisare 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Corp încastrat DN 20*

537180575
Baterie monocomandă duș,
încastrată
set finisare cu unitate funcțională

 

33434
Corp încastrat, 

 

set preinstalare DN 15*

535150575
Baterie monocomandă cadă-duș,
încastrată
set finisare cu unitate funcțională

 

33434
Corp încastrat, 

 set preinstalare DN 15*
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5398005
Suport prosop
L = 650 mm

5397905
Suport prosop
L = 850 mm*

5398405
Cuier

5397205
Suport rezervă hârtie igienică

5397405
Set perie WC
recipient din porțelan/ceramică

5398105
Bară de sprijin cadă
L = 350 mm

5397705
Suport prosop

5398505
Savonieră
savonieră din porțelan/ceramică

5397605
Dozator săpun lichid
recipient din porțelan/ceramică

ACCESORII

5397505
Suport pahar
pahar din porțelan/ceramică

5397105
Suport hârtie igienică

KLUDI AMBA

*fără imagine30

532160575
Baterie monocomandă bideu
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