
Armonie perfectă
KLUDI BALANCE



520260575
Baterie monocomandă lavoar DN 10

KLUDI  
BALANCE
Armonie perfectă

KLUDI BALANCE emană o liniște benefică. 
Liniile clare se împletesc cu formele rotunde 
delicate într-un design atemporal, care se 
armonizează perfect cu conceptele de baie 
extravagante. Mânerul parcă plutește 
deasupra bateriei și permite o reglare 
precisă a debitului de apă. 
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KLUDI BALANCE 

520260575
Baterie monocomandă 
lavoar DN 10

 

Design de înaltă calitate 
şi rafinament optic.  
Bateria monocomandă de lavoar de la seria KLUDI BALANCE a fost 
premiată cu renumitul premiu iF product design award 2012 pentru 
naturaleţe și funcţionalitate. Ea a convins prin design-ul ei atemporal.

Premiul Plus X Award pentru înaltă calitate, design și confort în 
utilizare a fost obţinut de bateria electronică de lavoar cu senzor. 
Trebuie doar să puneţi mâna în raza de acţiune a senzorului și apa 
începe să curgă – igienic și curat, deorece bateria nu trebuie să fie 
atinsă. Când vă retrageţi mâna, apa se oprește. Economie de apă 
și energie.
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524450575
Baterie monocomandă
cadă-duș DN 15
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KLUDI BALANCE 

Design de înaltă calitate 
şi rafinament optic
Suprafaţa plană și strălucitoare a corpului bateriei necesită un proces
complex de fabricare. Aici este integrat și comutatorul pentru duș. El poate
fi manevrat ușor chiar și cu mâinile ude. Corpul bateriei ascunde cu iscusinţă
rozetele - design de înaltă calitate și rafinament optic.
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524470575
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Baterie monocomandă
cadă-duș DN 15

KLUDI BALANCE 

525900575
Baterie monocomandă
cadă-duș DN 15

 

KLUDI BALANCE pentru 
experienţa confortului
Bateria de cadă – duș cu montaj stativ este concepută pentru căzi izolate.
Forma sa frumoasă și tehnologia modernă atrag privirile și în cele mai
extravagante băi lifestyle. O particularitate a bateriei cu 3 treceri și montaj
pe cadă este para de duș care se poate scufunda.

Cu s-pointer-ul de la KLUDI cada se umple cu apă aproape fără niciun
zgomot. Unghiul de curgere poate fi reglat printr-o simplă apasare cu
degetul. Apa se scurge elegant pe marginea căzii, în loc să curgă zgomotos
pe mijlocul căzii – pentru momente relaxante în cadă și la ore târzii.
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KLUDI BALANCE 

522450575
Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat, 
cu 2 treceri

 



LAVOAR

520230575
Baterie monocomandă lavoar DN 10
520260575
fără ventil de scurgere*

522960575
Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
lungime 212 mm

522980575
Baterie monocomandă pentru
lavoar înalt DN 10
lungime 272 mm

5210005
Baterie de lavoar electronică DN10
tehnologie cu senzor
și alimentare cu baterie

 

5220005
alimentare la priză*

5210205
Baterie de lavoar electronică DN10
tehnologie cu senzor
pentru sisteme de alimentare 
cu apă fără presiune și alimentare 
cu baterie

 

5220205
alimentare la priză*

5210505
Baterie de lavoar electronică DN10
tehnologie cu senzor
fără comutator
și alimentare cu baterie

 

5220505
alimentare la priză*

522440575
Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat, cu
2 treceri

 

lungime 180 mm
pentru art. nr. 38243

522450575
Baterie de perete monocomandă
lavoar, pentru montaj mascat, cu
2 treceri

 

pipă 220 mm
pentru art. nr. 38243

1042405-00
PUSH-OPEN ventil scurgere
Ventil de scurgere lavoar
blocabil G 1 ¼

BIDEU

522160575
Baterie monocomandă bideu 
DN 10

CADĂ

524450575
Baterie monocomandă
cadă-duș DN 15

 

526500575
Baterie monocomandă cadă-duș,
încastrată

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corp încastrat DN 20*

528300575
Baterie încastrată cadă-duș,
termostatată

 

88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corp încastrat DN 20*

5250505
Pipă pentru cadă DN 20

525900575
Baterie monocomandă 
cadă-duș DN 15

 

88088
KLUDI FLEXX.BOXX
corp încastrat DN 20*

NOU

*Fără imagineOperare cu baterie HotStop s-PointerPresiune scăzută Senzor Eco11

524470575
Baterie cadă-duș DN 15
pentru montaj pe gresie
pipă 220 mm

CADĂ

526570575
Baterie monocomandă cadă-duș,
încastrată
protecţie impotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei

DUȘ

527100575
Baterie monocomandă duș 
DN 15

526550575
Baterie monocomandă duș,
încastrată
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corp încastrat DN 20*

528350575
Baterie duș cu termostat 
încastrată
88011
KLUDI FLEXX.BOXX
corp incastrat DN 20*

5206105-00
Cot racord furtun DN 15
protecţie impotriva fluctuaţiilor de
presiune a apei

5205005-00
Suport de perete pentru duș*

352500575
Baterie duș cu termostat DN 15

KLUDI BALANCE 

522960575
Baterie monocomandă
pentru lavoar înalt DN 10

 

NOU
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