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Közel 100 éve kezdte meg 

a KLUDI fürdőszobai csaptelepek gyártását 
hagyományőrző, kézműves 

aprólékosságot igénylő szaktudással.
Ez a mesteri szintű szakértelem adja a KLUDI 
szellemiségét, melynek szem előtt tartásával 

születtek az idők során a legkiválóbb
 minőségű, megbízható termékeink magabiztos 

megjelenésben testet öltve. 
A csaptelep-készítői szakértelem tradíciója hívta 

életre célkitűzésünket, hogy 
egyedülálló formában egyesítsük a kimagasló 

minőséget és a tökéletes designt.
Így jelenik meg minden termékünkben és 

ügyfeleink felé nyújtott szolgáltatásunkban
 az igény, melyet jelmondatunkban így 

fogalmaztunk meg: Water in Perfection.
Ez inspirál minket és ebben a szellemben  

cselekszünk a jövőben is.



Ismerje meg fürdőszobai 
termékcsaládjainkat további 

kiadványainkból.
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A CÉGRŐL

A konyhai csaptelepek tervezésének két fő 
irányelve a funkcionalitás és az ergonómia.
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Számos termékünk szerepelt előkelő helyen a 
nemzetközi design versenyek szakértői zsűri-
jének listáján.

Hogy megfeleljünk a vásárlói igényeknek, 
folyamatosan nyomon követjük a konyhai 
design-trendeket.

Nemzetközi szakemberek független csoportja 
tüntette ki a KLUDI márkát a minőség, ergonómia, 
design és környezettudatosság terén tanúsított 
kimagasló eredményeiért. A leginnovatívabb márkának járó, 
Most Innovative Brand Plus X Award kitüntetésével ismeri 
el a KLUDI érdemeit és stabil pozícióját a nemzetközi 
piacokon. Erre azért is vagyunk különösen büszkék, 
mert ezt a díjat kevés szerelvénygyártó cég tudhatja 
magáénak az ágazatban.

KLUDI –  
a leginnovatívabb
márka

Plus X Award

Több termékünk is elnyerte 
a nemzetközi Plus X 
Award kitüntetését, mely 
igazolja a termékeinkhez 
használt alaponyagok 
kimagasló minőségét, 
és elhivatottságunkat 
a fogyasztói igényekkel 
szemben. A legkiválóbb 
termékek előállítására 
való törekvésünket látva 
választotta már világszerte 
többmillió ügyfél a KLUDI 
termékeit.

Interior Innovation Award

Az Interior Innovation 
Award a világ legmagasabb 
presztízsű díja a szakma 
számára. Ezt a nemzetközi 
elismerést kizárólag 
a legkifinomultabban 
kidolgozott, funkcióval 
harmonizáló formaterv 
kaphatja.



Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Ez a funkció az alábbi 
termékcsaládokban elérhető: 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Normál vízsugár vagy edényzuhany?
Apró gomb - óriási lehetőségekkel 

A vízsugár/edényzuhany váltó előnyei:

•  a vízsugár típusa igény szerint választható
•  a lágy edényzuhany az edények elöblítésére, vagy
 gyümölcsök, zöldségek mosására is alkalmas
•  a váltógomb elhelyezése és kialakítása
 ergonomikus
•  a gégecső kiváló minőségű rostból készül,
 mely hosszú élettartamot és zajtalan működést
 garantál
•  a gégecső 40 cm-ig kihúzható

Egy másik praktikus tulajdonság 
az s-pointer perlátor, mely 
lehetővé teszi, hogy a vízsugár 
irányát a pillanatnyi igény szerint 
állítsuk be egyetlen ujjmozdulattal

A normál vízsugár, mely jó szolgálatot tesz, mikor egy 
nagyobb edény megtöltéséről vagy elmosogatásáról 
van szó, túl erősnek bizonyulhat a zsenge salátaleve-
lek leöblítéséhez. Egy elegáns megoldást találtunk a 
problémára: egy apró váltógomb teszi lehetővé, hogy 
szükség szerint váltson vízsugár és edényzuhany között.

40 cm
A gégecső 40 cm-ig kihúzható.



FUNKCIÓK

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,  
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE
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Ahol csak szükség van rá!
Több teret ad

Megnövelt munkaterület
a kihúzható kifolyónak 
köszönhetően

Nincs több hely a mosogatóban? Esetleg útban van a 
kifolyó, mikor épp nem használja? Válasszon olyan 
csaptelepet, amely több teret ad Önnek!
A 360 fokos szögben elfordítható kifolyó bármilyen 
konyhai enteriőrbe illeszkedik, a hagyományos 
elrendezésűtől a konyhaszigetekig!

Az elordítható kifolyó előnyei:

•  mindig a szükséges irányba fordítható
•  teret szabadít fel a mosogatónál
•  praktikus megoldást kínál konyhaszigeteknél 
 és kétmedencés mosogatóknál
•  lehetővé teszi, hogy a mosogatón kívül
 töltsünk vizet az edénybe

A kihúzható kifolyó előnyei:

•  lehetővé teszi, hogy bárhol használjuk a vizet - akár 
 a mosogatómedencén kívül is
•  megkönnyíti a nagyméretű edények megtöltését
•  lehetővé teszi, hogy pontosan oda irányítsuk a 
  vízsugarat, ahol arra szükség van
•  a kifolyó 70 cm-ig kihúzható
•  ergonomikus kialakításának köszönhetően 
 kényelmes használatot garantál

Képzelje el, hogy 70 cm-re megnövelheti a 
munkaterületet az által, hogy kihúzza a csaptelep 
kifolyóját. Az ergonomikus kialakítású kifolyóval 
könnyebb megtölteni a nagyobb edényeket.

70 cm
A kifolyó akár 70 cm-ig kihúzható.



Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI E-GO
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Elektronikus csaptelepek
- intelligens választás a konyhában

A KLUDI elektronikus csaptelepek előnyei:

•  működtetés érintés nélkül - ez különösen hasznos,
 ha éppen egyik kezünk sem szabad
•  lehetővé teszi a felhasznált víz mennyiségének és 
 hőmérsékletének pontos beállítását
•  könnyen tisztán tartható

Szeretne úgy mosogatni, hogy hozzá sem kell érnie
a csaptelephez? Akkor a beépített szenzorral is működ-
tethető KLUDI E-GO a megoldás az Ön számára, hiszen 
a víz megnyitásához nincs szükség a kezére.
Az okos szenzor három fázisban működik:

1. Fázis: a vízsugár megnyitása egy könnyű mozdulattal. 
Ebben az üzemmódban a szenzor érzékelési tartománya 
1-5 cm.
2. Fázis: Működés közben a szenzor érzékelési tartománya 
20 cm-re bővül, így növelve a munkateret.
3. Fázis: Mikor a szenzor már nem érzékel mozgást, elzárja 
a vizet és visszavált készenléti állapotba.

Az oldalán elhelyezett karnak
köszönhetően a csaptelep 
manuálisan is működtethető.



FUNKCIÓK

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE
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Csaptelep közvetlenül az ablak előtt 
a bajonettzárnak köszönhetően

A bajonettzáras csaptelepek előnyei:

•  több szabadságot kínál a konyha tervezése, az egyes
 szekrényelemek elhelyezése során
•  a csaptelep könnyedén - egyetlen mozdulattal -
 lecsatlakoztatható a talpról
• a rozsdamentes acél borítású flexibilis csövek 
 garantálják a csaptelep tartósságát

Egyszerű és diszkrét megoldás:
bajonettzár a talpnál.

Sokan szeretnék élvezni a természetes fényt és a kellemes környezetet 
mosogatás közben. Az innovatív bajonettzáras csatlakozásnak köszönhetően
nem kell erről lemondanunk, hiszen a csaptelepet nyugodtan telepíthetjük akár 
közvetlenül az ablak elé. Az ablakszárny kinyitásához mindössze csak a talpról
kell lecsatlakoztatni, majd elfektetni a csaptestet.

A munkapult és az ablak 
alsó éle közötti minimum távolság 
mindössze 30 mm.

3 cm
Az ablakszárny nyitásához 
szükséges minimális szabad 
rés magassága



Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA
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Funkcionalitás és biztonság
Multi-csatlakozó a konyhában

A multi-csatlakozó előnyei:

•  az elzárószelepnek köszönhetően könnyen
 és kényelmesen szabályozhatjuk a mosó- vagy
 mosogatógép vízellátását
•  garantált biztonság: távollétünk alatt 
 az elzárószelep gondoskodik róla, hogy a víz
 ne árassza el az otthonunkat
•  a kényelmesen, karnyújtásnyira elérhető szelepnek 
 köszönhetően nem kell hajolgatni annak elzárásához

Ahogy a konyhában egyre növekedett a különböző 
eszközök és berendezések száma, úgy vált egyre 
egyértelműbbé, hogy ezek kezelésére átfogó megoldást 
kell találni. Így jutottunk el a multi-csatlakozó 
megalkotásához, mellyel a mosó- vagy mosogatógép
vízellátása szabályozható. A könnyen hozzáférhető 
elzárószelep nagyobb biztonságot és kényelmet nyújt.

Nyissa meg vagy zárja el
a szelepet egyetlen mozdulattal.

Az egységes és tágasabb fürdőszobai terek érdekében
a mosogatógéphez hasonlóan egyre többen építik be a 
mosógépet a konyhabútor alsószekrényébe.



FUNKCIÓK

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Ez a funkció az alábbi termékcsaládokban elérhető:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE, 
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO
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Könnyű beépítés
a gyorscsatlakozónak 
köszönhetően

Csaptelepek nyílt
rendszerű vízmelegítőhöz

A csaptelepek ki- és beszerelése még sosem 
volt ilyen egyszerű! Nincs szükség speciális 
szerszámokra a beépítéshez, ha gyorscsatlakozós 
csaptelepet választ.

A gyorscsatlakozó előnyei: 

•  a csaptelep rendkívül egyszerűen beépíthető 
 - nincs szükség speciális szerszámra
•  a csatlakozó garantáltan szivárgásmentes
•  a csatlakozóvég könnyen tisztítható

A nyílt rendszerű vízmelegítő előnyei:

•  a vízmelegítő és a csaptelep közötti minimális 
 távolság víz- és energiatakarékos, és kisebb a 
 fenntartási költsége 
•  a nyílt rendszerű vízmelegítőhöz csatlakoztatható 
 termékeink a legtöbb, a piacon kapható 
 készülékkel kompatibilis

Ez a megoldás főként abban az esetben 
javasolt, ha a bojler túl messze található a 
csapteleptől - a víz helyben történő melegítése
ugyanis jóval energiatakarékosabb



422050575
elektronikusan működtethető
konyhai csaptelep
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KLUDI E-GO

15

KLUDI E-GO
Mindig a figyelem középpontjában

Az eredetiség 
szerelmeseinek. A KLUDI 
E-GO termékcsalád 
tagjait azoknak ajánljuk, 
akik kedvelik a lenyűgöző 
megjelenés és kényelem 
kombinációját. Ezek a 
csaptelepek kiválóan 
illeszkednek a modern és 
minimalista enteriőrbe, 

például loftlakásokba, 
mivel a forma alapvetően 
a funkciót szolgálja. 
A flexibilis, leemelhető 
kifolyó éppen annyira 
lenyűgöző látvány, 
amennyire lenyűgöző 
segítség a mindennapos 
konyhai feladatok 
során.

Milyen ételhez volna kedve 
ma? Esetleg mediterrán fogáshoz? 
Vagy ázsiai ételhez? Ha szívesen 
kísérletezik a gasztronómia 
területén, bátran kísérletezhet a 
design világában is.

Felület: 05 króm

Az elfordítható kifolyót bármikor 
kiemelheti a tartóból, ha több 
munkaterületre van szüksége.

Ez az egyetlen csaptelep, mely 
lehetővé teszi, hogy válasszon 
manuális és érintés nélküli 
működtetés között.
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KLUDI E-GO
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Az egyértelmű szerepe 
mellett a konyhának 
az emberek érzelmi és 
társas igényeit is ki kell
szolgálnia. A jól 
megtervezett 
konyha így ad teret a 
közös szenvedélyeknek is.

Kóstoljon bele
a megnyerő 
design világá-
ba

A kiemelhető, fehér kifolyó 
drasztikusan megnöveli a 
rendelkezésre álló munkateret.

A magas kifolyó megkönnyíti 
a nagyobb méretű edények 
elöblítését.
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KLUDI E-GO
A designer-konyha alappillére

A KLUDI E-GO termékcsaládot főként azok figyelmébe 
ajánljuk, akik az egyszerű, nyers, visszafogott designt 
kedvelik - ahol a legkisebb részletek is nagy hatást 
gyakorolnak az összképre. Egy modern, minimalista 

enteriőrben – főként monokróm hatású vagy loft-jellegű 
helyiségben – rendkívüli jelentősége van a legapróbb 
részletnek is. Egy letisztult formavilágú, egységes felületű 
csaptelep szinte mágnesként vonzza a tekintetet.

Bővebb információ az elektronikus csaptelepekről a 10. oldalon.

422050575
elektronikusan működtethető
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
hálózati áramról üzemeltethető 

H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

422150575
elektronikusan működtethető 
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
elemről üzemeltethető 
 
H1 472 H2 250 A 236 Ø1 34 Ø2 54

422050575
elektronikusan
működtethető
konyhai 
csaptelep

422050575
elektronikusan működtethető
konyhai csaptelep

Felület: 05 króm



KLUDI E-GO
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Maximális kényelem
minimalista designban

Nyissa meg a vizet egy könnyed kézmozdulattal.
A beépített mozgásérzékelőnek köszönhetően 
a csaptelep érintés nélkül is működtethető. Ez az 
egyetlen csaptelep, mely érintés nélkül, vagy akár 
manuálisan, az oldalkar használatával is működtethető.

A nagy érzékenységű szenzornak 
köszönhetően a csaptelep  
megnyitható és elzárható minden 
érintés nélkül. Ez a praktikus  
megoldás abban is segít, hogy  
a csaptelepet tisztán tartsuk  
- nem számít, mi készül éppen  
a konyhában.

422000575
elektronikusan működtethető
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
hálózati áramról üzemeltethető
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

422100575
elektronikusan működtethető  
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
elemről üzemeltethető
 
H1 375, H2 238, A 215,  
Ø1 34, Ø2 54

422000575
elektronikusan működtethető 
konyhai csaptelep
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44850F860
konyhai csaptelep

20
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KLUDI STEEL

KLUDI STEEL
Karcsú forma nemesacélból

A fehér felületek, a világos fa  
árnyalatok és a nemesacél kiválóan 
illeszkedik a KLUDI STEEL-hez.

A friss alapanyagok előkészítése 
is örömteli élménnyé válik.

A kifolyó 360 ° -ban elfordítható, 
így konyhaszigetekhez is ideális. 
A stabil rögzítés tökéletes tartást 
biztosít.

Az üde, letisztult konyha 
rajongóit le fogja nyűgözni 
a kifinomult KLUDI STEEL. 
Prémium anyaga állandó 
használat mellett sem 
veszít a minőségéből. 
Az elfordítható kifolyó 
különösen jól funkcionál 

konyhaszigeteken,  
tökéletes megoldás  
a mindennapokban.

A szálcsiszolt nemesacél 
felület robusztus, könnyen 
tisztítható és higiénikus.

felület: F8 szálcsiszolt nemesacél
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44850F860
konyhai csaptelep



KLUDI STEEL
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A lényegre  
összpontosít

A KLUDI STEEL megjelenése harmonikusan illeszkedik 
a minimalista, modern konyhai környezetbe.  
A csaptest, a kifolyó és a kar hengeres alakja lágy  
karaktert kölcsönöz a csaptelepnek.

A kihúzható kifolyó, megkönnyíti az edények tisztítását, 
és lehetővé teszi a mosogatómedencébe nem  
illeszkedő edények megtöltését is. Kétmedencés  
mosogatóknál is ideális megoldás. 

A KLUDI STEEL elegáns, letisztult stílust, és olyan 
minőséget képvisel, melyre mindig támaszkodhat.

A tiszta nemesacélból készült 
csaptelep robusztus, könnyen  
tisztítható és rendkívül higiénikus.

Edényzuhany egy gombnyomásra?
A KLUDI STEEL -el egyszerűen 
válthat lágy edényzuhanyra.

felület: F8 szálcsiszolt nemesacél

44850F860
konyhai csaptelep  
elfordítható kifolyóval (360°)

H1 170, H2 135, A 225, 
Ø1 44,5, Ø2 57 

44851F860
konyhai csaptelep
elfordítható és kihúzató kifolyóval 
(110°)
automata váltó: normál vízsugár/
edényzuhany

H1 170, H2 125, A 230, 
Ø1 44,5, Ø2 57 
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44904F875
konyhai csaptelep



KLUDI TANGENTA
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KLUDI TANGENTA
Otthonunk szíve

Otthonunk valódi szíve a 
konyha - nem a nappali. 
Hiszen itt üljük körbe az 
asztalt egy jó 
beszélgetéshez, itt főzünk 
közösen, itt készül a házi 
feladat, vagy hallgatunk 
zenét sütés-főzés közben. 
Ez a helyiség,  ahol
mindig történik valami, 

így fontos, hogy a 
csaptelep is tartós legyen 
- legjobb, ha nemesacélból 
készül. Fedezze fel 
a kiváló minőségű, nemes- 
acél felület és a tiszta 
vonalvezetés világát 
a KLUDI TANGENTA 
csaptelepekkel.

A tömör csaptest és a kényelmes 
kialakítású kifolyó nyújtotta 
előnyök az Ön konyhájában 
is jó szolgálatot tesznek.

Finom mégis erős és stabil 
kezelőkar könnyíti meg a 
konyhai munkát.

Miért kellene tartani attól, 
hogy a konyhai munka sok 
szennyeződéssel jár? Egy 
pillanat alatt feltakarítható 
az egész, így még nagyobb 
móka a közös családi sütés-főzés.

Felület: F8 szálcsiszolt nemesacél
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44941F875
konyhai csaptelep



KLUDI TANGENTA

44904F875
konyhai csaptelep
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Közös sütés-főzés
a családdal

A szálcsiszolt nemesacél csaptelep karcálló, robusztus, 
és könnyen tisztítható. Megjelenésével ugyanakkor 
remekül illeszkedik akár tradicionális, akár modern stílusú 
konyhába, ha az acélfelület más eszközök és berendezési 
tárgyak esetében is visszatérő elem.

Az s-pointer perlátor
lehetővé teszi, hogy a vízsugár 
irányát pontosan a mosogató 
formájához igazítsa.

Felület: F8 szálcsiszolt nemesacél

44941F875
konyhai csaptelep
elfordítható és kihúzható 
kifolyóval (110°), automata váltó:
normál vízsugár/edényzuhany

H1 236, H2 172, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44904F875
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

 
 
H1 236, H2 181, A 213,  
Ø1 34, Ø2 52

44991F875
konyhai csaptelep
elfordítható (110°),
kihúzható kifolyó  

 
H1 236, H2 178, A 206,  
Ø1 34, Ø2 52
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Zuhany vagy vízsugár? Állítsa 
mindig a pillanatnyi 
igényeknek megfelelően!

Az automata váltóval 
könnyen válthatunk 
normál és edényzuhany 
funkció között.

Az elfordítható és edényzuhany 
funkcióval is rendelkező kifolyó 
még több teret biztosít Önnek, 
például, mikor a családi ebéd 
egészséges hozzávalóit mossa 
meg az előkészítés során.
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399040562
konyhai csaptelep
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KLUDI MX
Tökéletes illeszkedés

Minden részlet számít – például 
a gyönyörű kifolyó, melyet 
tökéletesre terveztek.

A kerámia kartus könnyű 
és precíz vízsugár-szabályzást 
tesz lehetővé.

Lehetőségek széles skáláját 
kínálja, mely modern, mégis 
funkcióközpontú konyhát teremt.

Rusztikus stílusú, vagy 
loft hangulatú konyhát 
tervez? A KLUDI MX 
csaptelepcsalád 
ideális választás mindkét 
esetben, hiszen nem
csak színek, de funkciók
tekintetében is széles 

választékot kínál.
A kecses és elegáns 
design masszív, 
könnyen használható 
csaptelepet rejt, 
miközben megjelenésével 
megfűszerezi a konyha 
összképét.

Felület: 05 króm, 82 mocca/króm, 92 fehér/króm
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A multi-csatlakozó praktikus 
megoldás a konyhában (bővebb 
információ a 12. oldalon).

Vízsugár vagy edényzuhany 
– a döntés az Öné.
A csaptelep a feladathoz idomul.

Kellemes
design

Konyhája tervezésekor 
játsszon bátran a színek-
kel!
Kombinálja fenséges 
szürkével a meleg bézseket
– az összhatás vonzza 
majd a tekintetet, a króm 
felületű csaptelepnek 
köszönhetően.

399070562
multi-csatlakozós 
konyhai csaptelep
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399419262
konyhai csaptelep

Örökérvényű
fehér

A fehér konyha 
ismét jelen van 
az aktuális trendek 
között. A fehér 
csaptelep remekül 
kiegészíti a fehér 
ajtókat és a fa 
pultot.

A kiváló minőségű 
kerámiabetét precíz 
vízhőfok- beállítást 
tesz lehetővé.
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Praktikus megoldások
az Ön konyhájába

Gondolkodjon gyakorlatiasan! Melyik modell felel
meg az Ön igényeinek?
Melyik funkciókat használná a leggyakrabban? 
A KLUDI MX termékcsalád számos különböző modellt 
kínál különböző funkciókkal, különböző színekben, 
lehetővé téve, hogy megtalálja az Ön számára tökéletes 
csaptelepet.

A bajonettzár lehetővé teszi, 
hogy a csaptelep  ablak elé 
kerüljön. Csak emelje le a 
talpról és fektesse el.

39906..62
multi-csatlakozós konyhai 
csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

399070562
multi-csatlakozós konyhai 
csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy
mosogatógép számára
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39904..62
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

 
 

 
H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

399050562
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz 

 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39945..62
multi-csatlakozós egykaros
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (110°)
kihúzható edényzuhany
automata váltó: 
normál vízsugár/edényzuhany
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

399340562
konyhai csaptelep 
bajonett zárral
elfordítható kifolyóval (360°)
ablak elé telepíthető
 
 

H1 220, H2 166, A 210,  
Ø1 34, Ø2 58

39941..62
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (110°)
kihúzható edényzuhany
automata váltó: 
normál vízsugár/edényzuhany

 
H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

399420562
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (110°)
kihúzható edényzuhany
automata váltó: 
normál vízsugár/edényzuhany
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

H1 220, H2 153, A 225,  
Ø1 34, Ø2 58

.. = Felület: 05 króm, 82 mocca/króm, 92 fehér/króm
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A teleszkóposan kihúzható 
kifolyóval még könnyebb
a mosogatás vagy 
a gyümölcsmosás.

Az oldalkarral gyorsan és 
pontosan beállítható 
a vízmennyiség- és a hőmérséklet.

A magasan ívelt kifolyó
teszi könnyen kezelhetővé
a csaptelepet – így a magas, 
nagyméretű edények megtöltése 
is egyszerű.

A KLUDI L-INE bebizonyít-
ja, hogy nem csak az ívelt 
formák lehetnek elegánsak. 
A megkapó designú 
csaptelep fő jellemvonása
az L-alakú kifolyó. A matt 
és króm felületek kom-
binációja teszi a KLUDI L-INE 
csaptelepeket érdekessé
és egyedivé.

A design eredetisége   
a funkcióknál folytatódik. 
Az ergonomikus markolatnak 
és a kihúzható kifolyónak  
köszönhetően nagyméretű,  
kétmedencés mosogatóknál  
és konyhaszigeteken is  
megállja a helyét.
  
  

KLUDI L-INE
Stílusos vonalak

Felület: 05 króm
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A kezünk alá 
dolgozik

Ön is imád sütni-főzni?
Akár kísérletező, akár 
hagyományőrző típus a 
receptek terén, válassza 
a legjobb, legpraktikusabb 
megoldást konyhája 
számára!

A kifolyó 70 cm-es sugarú körrel 
növeli meg a munkateret.

A kihúzható kifolyóval nem
ismer lehetetlent.

428210577
konyhai csaptelep 
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Az egyenes
vonalak szépsége

A KLUDI L-INE termékcsalád eleganciája az egyszerű 
designban rejlik. A KLUDI L-INE megtestesíti forma és 
funkció tökéletes harmóniáját, azáltal, hogy örökérvényű 
külsőben jeleníti meg a praktikus megoldásokat. 
A könnyen kezelhető csaptelep hamar a konyha 
kiemelkedő pontja lesz.

428210577
konyhai csaptelep
elfordítható (220°), kihúzható
teleszkópos kifolyó
(245 - 315 mm sugarú 
munkaterület)

H1 305, H2 270, A 245-315,  
Ø1 34, Ø2 48

428140577
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°) 
 
H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 32, Ø2 48 
 
428190577*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

Felület: 05 króm*Kép nélkül

428160577
multi-csatlakozós konyhai 
csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 300, H2 275, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

428210577
konyhai 
csaptelep

428140577
konyhai 
csaptelep

428170577
konyhai csaptelep
bajonett zárral
elfordítható kifolyóval (360°)
ablak elé telepíthető

H1 305, H2 280, A 210,  
Ø1 35, Ø2 48
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Előnyben a 
finom vonalak

A finoman kontúrozott vonalak és a markáns design
a legnyersebb hatású konyhának is egy cseppnyi 
lágyságot kölcsönöz, így téve azt otthonosabbá.

428540577
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
kétlyukas szerelésű

H1 321, H2 280, A 210,  
Ø1 34, Ø2 48

428540577
konyhai csaptelep
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408030575 
konyhai csaptelep
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KLUDI L-INE S 
A forma hatalma

A konyhai munkák könnyebbek 
a KLUDI L-INE S elfordítható, 
kihúzható kifolyóval.

A széles oldalkar könnyű 
használatot garantál.

Egy gyönyörű konyha pozitív 
érzelmeket kelt, és szinte 
vonzza a társaságot.

Egy nyers, indusztriális 
hangulatú enteriőr 
kialakítása a 
kompromisszumok 
művészete, felületek
és színek tekintetében. 
Egy modern, hófehér kony-
ha megfűszerezése nyers 

acélelemekkel rendkívül 
erős összhatást ad némi 
rejtett eleganciával. 
A KLUDI L-INE S fenséges, 
tökéletes kontúrokkal 
ellátott formája a letisztult 
design és funkcionalitás
összefonódása.

Felület: 05 króm, 93 króm/matt fehér, 87 króm/matt fekete



44

Funkcionalitás
egyszerű
formába öntve

Művészet és funkció 
mesteri találkozása.
A karcsú ívbe rejtett, 
kihúzható kifolyó
ellensúlyozza a konyha 
nyers stílusát.

408510575
konyhai csaptelep

Ínycsiklandozó sütemény egy 
gyönyörű konyhában 
- ellenállhatatlan.
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408030575 
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

408510575
konyhai csaptelep
elfordítható (360°),
kihúzható kifolyó 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
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408519375
konyhai csaptelep



KLUDI L-INE S

408519375 
konyhai csaptelep

47

Skandináv hangulat 
az Ön konyhájában

Fényes felületek helyett meleg hangulatú, 
otthonos konyha világos faárnyalatokkal és 
fehérrel. A fehér betétes kifolyójú KLUDI L-INE S
tökéletesen illeszkedik a világos, otthonos 
hangulatú konyhákba.

A kihúzható kifolyó megkönnyíti
a munkát. Egy finom raviolit? 
Vagy bolognai spagettit? Az olasz 
fogásokat legjobb egy egyszerű, 
gyönyörű formákkal berendezett 
konyhában elkészíteni.

408519375
konyhai csaptelep
elfordítható (360°), 
kihúzható kifolyó 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Felület: 93 króm/matt fehér
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408518775 
konyhai csaptelep

A tökéletes 
választás

A divatos, loft-jellegű enteriőr kialakításakor rendkívül 
fontosak a részletek. A KLUDI LINE-S ezek egyike. 
A fekete kifolyó és a természetes anyagok párosítása 
aprólékos tervezésre utal.

408518775  
konyhai csaptelep
elfordítható (360°),
kihúzható kifolyó

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

A kihúzható kifolyónak 
mindenki örülni fog, aki 
a csaptelepet használja.

Az ergonomikus oldalkar 
tökéletesen illeszkedik a kézbe.
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428030578
konyhai csaptelep
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KLUDI BINGO STAR 
Önálló kategóriát teremt 

Egy kis merészség és 
bátorság - a konyha 
tervezésekor ezekre 
feltétlenül szükség van! 
Ahogy új alapanyagokkal 
és fűszerekkel, a designnal 
is érdemes kísérletezni. 
A KLUDI BINGO STAR 
légies megjelenésű 
duplaíves kifolyója 
mágnesként vonzza a 
tekintetet. 

A hagyományosabb
formák kedvelőinek a 
klasszikus kivitelt ajánljuk.
Bármelyik stílus mellett 
is dönt, a KLUDI BINGO 
STAR a megnyerő design 
és az elengedhetetlen 
konyhai funkciók 
kombinációját kínálja. Lássunk is neki! Készítse 

el szeretteinek kedvenc 
ételeiket.

Az edényzuhannyal könnyebb
elöblíteni az edényeket - ráadásul
még víztakarékos is.

A vízsugár/edényzuhany 
váltógombja diszkréten 
simul a kifolyó vonalába. 
A bő vízsugárral pillanatok alatt 
tölthet meg edényeket.

Felület: 05 króm, 96 rozsdamentes acél hatású
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428590578
konyhai csaptelep
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53

A 360 fokban elfordítható,
kihúzható kifolyó megnöveli 
a vízsugárral elérhető munkateret.

A stabil és kényelmes 
kar pontos vízszabályzást
tesz lehetővé.

428590578
konyhai csaptelep
elfordítható (360°), 
leemelhető kifolyó 

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34,  
Ø2 48
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Tökéletes megoldás: egy alig
24 mm átmérőjű, elfordítható
kifolyó váltógombbal.

Egyértelmű
döntés

Mindannyian szeretjük 
a tágas, világos tereket. 
A fehér gyönyörűen mu-
tat fával, üveggel
és nemesacéllal
kombinálva.

A magasan ívelt kifolyó 
megnöveli a mosogató körü-
li munkateret, így könnyebben 
moshatjuk a zöldséget vagy 
gyümölcsöt.
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Funkció
kompromisszumok nélkül

Élvezze a funkció és kényelem lehető legmagasabb 
szintjét! A KLUDI BINGO STAR azok számára készült, 
akik igazán értékelik a változatosságot és a
hatékonyságot a konyhában.

A csaptest egy könnyed 
mozdulattal leemelhető a talpról,
lehetővé téve az ablak kinyitását.

Meglepő, hogy a csaptest 
mennyi hasznos funkciót rejthet.

A konyhában életre kelnek 
a színek, hogy felébresszék 
érzékeinket.

42803..78
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
 

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48 
 
42809..78*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

42851..78
konyhai csaptelep
elfordítható (230°), 
kihúzható kifolyó

 
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

428520578
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (230°)
automata váltó:
vízsugár/edényzuhany

 
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34,  
Ø2 48

.. = Felület: 05 króm, 96 rozsdamentes acél hatású

42857..78
konyhai csaptelep
bajonett zárral
elfordítható kifolyóval (360°)
ablak elé telepíthető

 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48

428550578
konyhai csaptelep
elfordítható (220°), 
kihúzható kifolyó

 
 
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48

*Kép nélkül

42836..78
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy
mosogatógép számára

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35,  
Ø2 48
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A designer éttermek és bárok 
tulajdonosai keresik a funkciók 
és látvány kombinációját. 
A KLUDI BINGO STAR ebben 
is ideális választás
vendéglátóhelyek számára.

Az apró, kihúzható kifolyót
értékelni fogják a baristák 
és a pultban dolgozók.

A normál vízsugár / edényzuhany 
váltógomb a funkcionalitás
elengedhetetlen eleme a kony-
hában.
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468510578
konyhai csaptelep
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KLUDI BINGO STAR XS  
Könnyedség a konyhában

A KLUDI BINGO 
STAR XS a klasszikus 
forma újraértelmezése. 
Megjelenésében 
hagyományos formákat 
idéz, mégis egyszerre 
erőteljes és finom vonalú. 
A KLUDI BINGO STAR 
XS tökéletes választás 
mindazok számára, 
akik a könnyedséget és 
kiegyensúlyozottságot 
keresik. A keskeny, kecses 

kifolyó visszafogott, 
ugyanakkor bármilyen, 
modern stílusú konyha 
középpontjává válik. 
A csaptelep műszaki 
előnyei közül is kiemelkedik 
a rövidített kezelőkar 
és a kihúzható kifolyó. 
A matt fehér és matt 
fekete felület-változatok 
lenyűgöző kontrasztot 
alkotnak bármely aktuális 
konyhai stílussal.

Felület: 05 króm, 87 matt fekete/króm, 93 matt fehér/króm

Praktikus és gyönyörű: a kihúzható 
kifolyó megkönnyíti a mindennapi 
konyhai munkát.

Tökéletes forma:
A kihúzható kifolyó, a használat 
után alaphelyzetbe visszaengedve, 
hallhatóan és tapinthatóan 
biztosan rögzül.

Modern és ergonomikus: 
a rövid kezelőkar tökéletesen 
kézre áll, így még precízebb 
vízhőfok és -mennyiség beállítást 
tesz lehetővé.
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468518778
konyhai csaptelep
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468030578
konyhai csaptelep
elfordítható (360°) kifolyóval

 
 
 
H1 335, H2 230, A 200, Ø1 34,  
Ø2 50

468519378
konyhai csaptelep
elfordítható (230°), 
kihúzható kifolyóval

 
H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

468510578
konyhai csaptelep
elfordítható (230°), 
kihúzható kifolyóval

 
 
H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

468518778
konyhai csaptelep
elfordítható (230°), 
kihúzható kifolyóval

H1 370, H2 220, A 205, Ø1 34,  
Ø2 50

Felület: 05 króm, 87 matt fekete/króm, 93 matt fehér/króm

Éles kontrasztok kombinációja -
személyre szabva.

A modern konyha vonzerejét az egyértelmű funkciók és 
tágas felületek adják. A KLUDI BINGO STAR XS ebben 
ideális partner - kontrasztos formavilágával és színeivel 
bármilyen modern konyha stílusába illeszkedik.

468519378
konyhai csaptelep
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335740575
konyhai csaptelep
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KLUDI TRENDO  
Időtlen klasszikus

Egy klasszikus designú 
konyhában mind az 
anyagokat, mind a 
berendezési tárgyakat 
is időtlen stílus jellemzi, 
míg a modern konyhát
a gyakorlatiasság és 
hatékonyság vezérli.
Lehet ötvözni ezeket a 
megközelítési módokat?
Hát persze! Hogy akár
a klasszikus, akár 
a modern konyha 
esztétikumát garantáljuk, 
és ne veszítsünk a 
funkciók lehetőségeiből 
sem, érdemes a jól bevált 

megoldásokhoz fordulni, 
mint amilyen a KLUDI 
TRENDO termékcsalád.
Ideális választás azok 
számára, akik a konyhai 
design kialakításakor 
kerülik az extravagáns 
megoldásokat.
A KLUDI TRENDO
csaptelepcsalád
harmonikusan illeszkedik
bármely ízléses stílusú, 
egyszerű bútorokkal, 
visszafogott színekkel
megalkotott konyha
összképébe.

Egy kényelmes kialakítású
multi-csatlakozóval könnyen
irányíthatja a mosó- vagy 
mosogatógép vízellátását.

A szelep egy egyszerű 
mozdulattal megnyitható 
vagy elzárható.

A konyhában a legfontosabb
a minőség. Gondosan 
válogatott alapanyagok és
aromás fűszerek adják az
ételek egyedi karakterét.

Felület: 05 króm, 96 rozsdamentes acél hatású
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Az Ön otthona,
az Ön szabályai, az Ön ízlése

Egyetlen termékcsalád számos lehetőséggel! 
A KLUDI TRENDO csaptelepcsalád sokféle 
terméket kínál, króm vagy nemesacél felülettel. 
A csaptelep telepíthető a konyhaszigetre, 

vagy (a bajonettzáras kivitelnek köszönhetően) akár 
ablak elé. A termékcsaládban elérhető a kihúzható, 
edényzuhanyos kifolyóval szerelt kivitel is.

33574..75
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

 

 
 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33576..75
multi-csatlakozós 
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52 
 
33577..75*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

33575..75
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

 

 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

335790575
multi-csatlakozós 
konyhai csaptelep bajonett zárral
ablak elé telepíthető
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52

335740575
konyhai csaptelep

335740575
konyhai csaptelep

*Kép nélkül
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Új szintre emeli
a kényelmet

Az életünkben a részletek számítanak igazán: azok
a láthatatlan megoldások, amelyeknek köszönhetően
a mindennapi teendőink közben is szórakozhatunk.
A kihúzható kifolyós csaptelep új szintre emeli
a kényelmet a konyhában - például megtöltheti az 
edényt anélkül, hogy a mosogatómedencébe tenné.

.. = Felület: 05 króm, 96 rozsdamentes acél hatású

A normál vízsugár és edényzuhany
közötti váltás jó szolgálatot tesz, 
például kisebb edények 
öblítésénél.

335810575
konyhai csaptelep

33581..75
konyhai csaptelep
elfordítható és kihúzható 
kifolyóval (110°),
automata váltó: 
normál vízsugár/edényzuhany

 
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34,  
Ø2 52

33578 .. 75
konyhai csaptelep
bajonett zárral
ablak elé telepíthető
elfordítható kifolyóval (360°) 

 
 
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34,  
Ø2 52



66

A konyha tervezése során 
használja ki a modern
technológia nyújtotta
lehetőségeket.

Munka közben tartson
pihenőt egy csésze
finom kávéval.

Váltsa valóra
álmait

A gondos tervezés az első 
lépés, hogy megvalósítsa
álmai - szép és funkcioná-
lis - konyháját. Ne várjon 
tovább – állítson fel
fontossági sorrendet és 
kezdjen neki!
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428510576
konyhai csaptelep



KLUDI BOZZ
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KLUDI BOZZ  
A modernitás esszenciája

A minimalista konyha 
egyik jellemzője, hogy 
óvatos a színhasználatban, 
az indusztriális stílusú 
konyha inkább a nyers 
anyagokkal kelt feltűnést. 
Közös vonásuk, hogy az 
egységes design gondos 
tervezést és odafigyelést
igényel. A KLUDI BOZZ 
csaptelepek mind az
indusztriális stílusú, mind a

minimalista konyha
hangulatába illeszkednek
egyszerű és visszafogott
vonalvezetésüknek
köszönhetően. A magas, 
természetes formákat 
idézően ívelt kifolyó 
tudatos és precíz
tervezési folyamatok 
során nyerte el jól 
ismert formáját.

Kicsi, mégis gyakorlatias!
A kifolyó könnyedén kihúzható.

A kecses és kényelmes kar 
teszi lehetővé a vízsugár
precíz szabályzását.

Mindannyian szeretjük az élet 
édes pillanatait. Egy csésze
kávé a kedvenc süteményünket
is még ízletesebbé varázsolja.

Felület: 05 króm
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A kihúzható kifolyó
megkönnyíti a mindennapi
munkát a konyhában.

Kreatív kombinációk
értelmezik át a stílust 

A merészen kombinált felületek és textúrák
jól megférnek egymással a modern stílusú enteriőrökben.
Nyers fa és kő, üveg és acél egészíti ki egymást, ahogy 
egy sötétebb falszín irányítja a fókuszt a világos bútorokra. 
Egy már eleve ámulatba ejtő enteriőrbe megtalálni a 
tökéletesen illeszkedő csaptelepet - ez már hab a tortán.

Egy erős kolumbiai, vagy
inkább egy lágy pörkölésű 
afrikai? A frissen főzött kávé
illata az egész otthont átjárja.



KLUDI BOZZ
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428510576
konyhai csaptelep

428030576
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32,  
Ø2 48

428510576
konyhai csaptelep
konyhai csaptelep
elfordítható (230°)
kihúzható kifolyó

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34,  
Ø2 48 
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325810575 
konyhai csaptelep



KLUDI  OBJEKTA
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KLUDI OBJEKTA  
Finom és sokoldalú

A finom kontúrokkal 
rendelkező kar remekül
illeszkedik az ergonomikus
designba.

A kifolyó szokatlan, felfelé ívelő  
vonalvezetése a  KLUDI OBJEKTA 
termékcsalád védjegye.

A receptet követi, vagy szívesen
improvizál? Bárhogyan is dönt,
az eredmény mindig 
ínycsiklandozó lesz.

A csaptelep lágy vonalai
lehetnek irányadóak a 
konyha design tervezésekor.
A KLUDI OBJEKTA 
csaptelepek remekül illenek 
a világos és otthonos 
konyhákba. Magas 
csaptest, karcsú kifolyó
és lágy ívű kar - 
ezekből a formákból

árad a nőiesség. 
Hasonlóan elegáns
és visszafogott 
kiegészítők között
igazán jól mutat, hogy 
aztán a mindennapi 
munkák során bizonyítsa
magas funkcionalitását 
és sokoldalúságát.

Felület: 05 króm
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Funkcionális konyha
világossággal tele

A kisméretű konyhák is lehetnek egyszerre funkcionálisak
és szépek. A fehér ajtók és fa munkapult kombinációja
szemet gyönyörködtető. Az ideális konyhának persze
ablaka is van – a beáramló napfény meleg és barátságos
hangulatot áraszt.

Ablak elé telepíteni a csaptelepet
még sosem volt ilyen könnyű. 
A bajonettzárnak köszönhetően
könnyen leemelhető a csaptest
a talpról, hogy elfektetve lehetővé
tegye az ablak akadálytalan 
kinyitását.

325740575 
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

  
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

325760575 
multi-csatlakozós konyhai 
csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
csatlakozóval mosó- vagy 
mosogatógéphez

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

325770575*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

325750575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

 
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

325780575
konyhai csaptelep
bajonett zárral
elfordítható kifolyóval (360°)
ablak elé telepíthető

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34,  
Ø2 52

Felület: 05 króm *Kép nélkül

328820575
fali egykaros
konyhai csaptelep



KLUDI  OBJEKTA
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325760575
konyhai csaptelep
bajonett zárral 

Egy csaptelep,
számtalan lehetőség!

A további funkciók – a bajonettzár, a multi-csatlakozó,
a kihúzható kifolyó és az edényzuhany – megkönnyítik
a konyhai munkát (a funkciókról bővebb információt
a 8-13. oldalakon talál).

328810575 
fali konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval

A 117

328820575
fali konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval

A 182

325810575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (110°)
kihúzható edényzuhany
automata váltó: normál vízsugár/
edényzuhany

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34,  
Ø2 52
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325810575
konyhai csaptelep

Leggyakrabban a normál
vízsugárra van szükség.

Az edényzuhany hasznos,
ha edények öblítéséről, 
vagy zöldségek, gyümölcsök 
mosásáról van szó.

Praktikus
választás

Szinte semmi sem könnyíti
meg úgy a konyhai munkát, 
mint a jól megválasztott 
csaptelep.
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389730575
konyhai csaptelep



KLUDI ZENTA

79Felület: 05 króm, 86 fekete/króm, 91 fehér/króm, 96 rozsdamentes acél hatású

KLUDI ZENTA  
Kiegyensúlyozott geometria

A kifolyó geometrikus designja
a KLUDI ZENTA termékcsalád
védjegye.

A stílus-azonos, diszkrét kar
szinte a csaptest részét képezi.

A rendezett, tiszta vonalvezetést
kedveli? Válassza az egyszerű,
átlátható formák tökéletes
összhangját.

Hasonló a hasonlót
vonzza. Egy olyan 
konyhában, ahol a mo-
nokróm tónusok és mini- 
malista bútorelemek az 
uralkodóak, szükség van 
a tiszta vonalvezetésű 
kiegészítőkre.
A KLUDI ZENTA többek
között ezt a szerepet is 
betölti az erős és
domináns enteriőrökben.

A minimalista, geometrikus
forma és a monolitikus 
összkép egyszerre elegáns
és praktikus. A KLUDI 
ZENTA konyhai csaptelek
olyan gyakorlatias
funkciókat is kínálnak, mint
az elfordítható és 
kihúzható kifolyó edényzu-
hany-váltóval.
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389739675
konyhai csaptelep



KLUDI ZENTA
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Természetes
kontrasztok

A rozsdamentes acél
felületű csaptelepek
kontrasztos háttér előtt 
mutatnak igazán jól.
Érdemes kipróbálni
nyers fával és a fehér 
árnyalataival.

A tökéletesen elkészített étel
egy gyönyörű környezetben még 
ízletesebb.

A konyhában a legfontosabb a 
kényelem  – válasszon kényelmes 
használatú, funkcionális csaptelepet.
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Egy rendkívül praktikus
rozsdamentes acél csaptelep

A kívánt stílus eléréséhez érdemes a rozsdamentes
acél felületű csaptelep megjelenését kiegészítő, elegáns 
berendezési tárgyakat választani, például szürke
árnyalatú ajtókat, matt kiegészítőket és fa felüle-
teteket. Ha mindezeket természetes fény világítja meg, 

az összhatás otthonos és hívogató. A KLUDI ZENTA 
csaptelepcsalád remek példa a kontrasztok erőteljes 
hatására: éles vonalakból és finomított élekből létrejött 
geometrikus forma, mely egyetlen, harmonikus egységgé 
áll össze.

389739675
konyhai 
csaptelep

389730575
konyhai
csaptelep

389730575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

389739675
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

389790575 
konyhai csaptelep 
elfordítható kifolyóval (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45



KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
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Kontrasztok egyensúlyban
A fekete és fehér konyha

Az enteriőrtervezésben fordulhatunk a geometriai 
formákhoz, ha kontrasztokra van szükség. A konyhában 
kombinálhatunk fekete és fehér elemeket, vagy meleg 
tónusú faárnyalatokat magasfényű acéllal.

A változatosság inspirál. Fekete csaptelep a fehér fal
előtt, vagy éppen fehér csaptelep fekete falburkolat elé? 
A választás az Öné.

389738675
konyhai 
csaptelep

389739175
konyhai 
csaptelep

389739175
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

389738675
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34,  
Ø2 45

Felület: 05 króm, 86 fekete/króm, 91 fehér/króm, 96 rozsdamentes acél hatású
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339330575
konyhai csaptelep



KLUDI SCOPE
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KLUDI SCOPE  
Minden szinten sokoldalú

Felület: 05 króm

Egy egyszerű, univerzális 
stílusú csaptelep a legjobb 
választás, legyen szó akár 
a legextravagánsabb,
legbonyolultabb enteriőrről. 
Ez a termék kiegészíti a 
minimalista, ultramodern 
és loft stílusú konyhákat 
is - tereket melyekben 

forma és funkció egyforma 
fontosságú. Ergonomikus 
formájával és széles ter-
mékskálájával a
KLUDI SCOPE még
a legspeciálisabb 
igényeknek is maradékta-
lanul eleget tesz.

A csaptelep precíz vonalvezetése 
a formatervező minden 
részletre kiterjedő figyelmének 
eredménye.

A kifolyó és csaptest átmenet 
nélküli találkozása ennek a 
terméknek a védjegye.

A konyha az a hely, melyet 
gazdag aromák töltenek, meg, 
mint amilyen például a frissen 
sült sütemény illata.
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339300575
konyhai csaptelep



KLUDI SCOPE
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A KLUDI SCOPE csaptelepekkel könnyű egyszerre több 
feladatra is odafigyelni! Az elfordítható, kihúzható kifolyó 
megkönnyíti a mosogatást, vagy éppen a gyümölcsmosást.
A bajonettzár lehetővé teszi, hogy a csaptelepet ablak 
elé telepítsük, míg a multi-csatlakozóval könnyedén  
szabályozhatjuk a mosó- vagy mosogatógép vízellátását 
(bővebb információ a 8-13. oldalakon).

Univerzális egyszerűség
és flexibilis megoldások

A nyers hangulatú, sötétbarna
felületekkel fűszerezett konyha
világos, kontrasztos hangsúlyt
kíván. A króm felületű
csaptelep tökéletesen kiegészíti
a minimalista egyszerűséget.

*Kép nélkül .. = Felület: 05 króm

339330575
konyhai csaptelep 
elfordítható kifolyóval (360°) 
 

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45 
 
339390575*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

339300575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°) 

 
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

339310575
konyhai csaptelep 
elfordítható (110°), 
kihúzható kifolyó 

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35 

339320575*
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz 

339380575
konyhai csaptelep 
bajonett zárral
ablak elé telepíthető
elfordítható kifolyóval (360°) 

H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35,  
Ø2 48

339300575
konyhai csaptelep



KLUDI LOGO NEO
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KLUDI LOGO NEO 
Középpontban a funkció

A hagyományos formavilág kedvelőinek igazi csemege
a KLUDI LOGO NEO. Az egyszerű és hagyományos 
megjelenést még praktikusabbá teszi a 360°-ban 
elfordítható kifolyó, mely könnyebbé teszi a munkát.

379130575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°) 

 
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, 
Ø2 45

379240575
fali konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)

A 226

379190575
konyhai csaptelep
elfordítható kifolyóval (360°)
nyílt rendszerű vízmelegítőhöz

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32,  
Ø2 45

379130575
konyhai csaptelep

379130575
konyhai csaptelep

Felület: 05 króm



KLUDI E-GO KLUDI STEEL KLUDI TANGENTA KLUDI MX

KLUDI L-INE KLUDI L-INE S KLUDI BINGO STAR KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA BLACK&WHITE KLUDI SCOPE KLUDI LOGO NEO

CSAPTELEPEK ÁTTEKINTÉSE

KLUDI TRENDO
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KLUDI konyhai csaptelepek
A választás az Öné

A csaptelep formája, a kifolyó íve, a csaptest magassága 
és vastagsága, a kar alakja - ezek és még számtalan 
más részlet kerül terítékre, mikor a tökéletes csaptelepet 
keressük. Hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, 
összefoglaltuk, milyen konyhai csaptelepeket talál a 

KLUDI kínálatában. A csaptelepek oldalnézeti képeinél 
összehasonlíthatja a főbb jellemzőiket. Minden termék- 
család egyedi formájú, a más és más kívánalmaknak 
megfelelően. Válassza azt, amelyet az Ön igényeire  
alkottunk!



FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

S-pointer
Víztaka-

rékos
Kihúzható 

kifolyó
Edény-
zuhany

Gyors-
csatlakozó

Bajonettzár
Multi-

csatlakozó

Nyílt 
rendszerű 
vízmele- 
gítőhöz

Szenzor
Elemről
működ-
tethető

Hálózati 
áramról 
működ-
tethető

KLUDI E-GO

KLUDI STEEL

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR XS

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI LOGO NEO
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Hogy a tökéletes csaptelep kiválasztását megkönnyítsük, 
összefoglaltuk az elérhető funkciókat termékcsaládok 
szerint. Szeretné élvezni az elfektethető csaptest 
előnyeit? Vagy hasznosabbnak tartja a kihúzható 

kifolyót? Az alábbi táblázat segít Önnek eligazodni a 
funkciók között, hogy megtalálja az Ön és konyhája 
számára tökéletes választást.

Az automata váltógombbal 
normál vízsugárról edényzuhanyra 
válthat.

A kihúzható kifolyó drasztikusan 
megnöveli a munkaterületet.

A konyhában a gyakorlatiasságé 
a főszerep. A főző, tároló és 
tisztító területeknél van leginkább 
szükség a masszív és ötletes 
megoldásokra.

KLUDI funkciók
Lehetőségek széles skálája
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Matt fehér
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KLUDI LOGO NEO
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A KLUDI csaptelepek számos
színben, változatos felületekkel elérhetőek

A merész színhasználat egyre inkább tért hódít a 
konyha-trendekben. A színek töltik meg élettel az 
enteriőrt, legyen szó élénk, vidám tónusokról, vagy 
komoly és elegáns monokróm harmóniáról. A szokatlan 
árnyalatok és innovatív felületek egyre több KLUDI kony-

hai termékcsaládnál elérhetőek. Egy fekete csaptelep 
egyszerre teremt elegáns és érzéki hangulatot. Ugyanak-
kor egy szálcsiszolt nemesacél felület bármely, nyers 
vagy indusztriális stílusú konyha tökéletes kiegészítője.

KRÓM
ROZSDAMENTES 

ACÉL HATÁS
SZÁLCSISZOLT 

NEMESACÉL
MOKKA/ 

KRÓM
KRÓM/ 

MATT FEHÉR
KRÓM/ 

MATT FEKETE
FEHÉR/ 
KRÓM

FEKETE/ 
KRÓM
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T +49 2373 904-0  
F +49 2373 904-465 
E info@kludi.de

Kludi Szerelvények Kft.
2049, Diósd, Homokbánya u. 75.

T 0623 886 400
F 0623 886 430
E info@kludi.hu
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