


KLUDI BALANCE KLUDI SCOPEKLUDI L–INE

KLUDI Menden

KLUDI Polska

Design KLUDI odzwierciedla aktualne tendencje 
w wystroju wnętrz, jednocześnie wychodząc na-
przeciw upodobaniom klientów. Firma nie ustaje 
w poszukiwaniach świeżych pomysłów. Na tego-
rocznych targach ISH we Frankfurcie zaprezento-
wała wiele interesujących, nowych produktów. 
Wśród nich znalazła się m.in. seria armatury KLUDI 
BALANCE, łącząca starannie przemyślaną formę 
z funkcjonalnością. Nowy natrysk KLUDI FIZZ, 
zdecydowanie zrywa z dominacją pryszniców 
z okrągłymi głowicami. Projektanci zainspirowali 
się formą rombu, ale zmiękczyli go organicznymi 
zaokrągleniami. Taki natrysk nie tylko swoją funkcją,

Firma KLUDI projektuje i produkuje baterie łazien-
kowe, kuchenne, kliniczne oraz systemy natryskowe. 
Za sukcesem fi rmy KLUDI stoi założenie, które to-
warzyszy jej od samych początków działalności: 
główną cechą produktów KLUDI są niezawodna 
jakość oraz wyjątkowa estetyka. Produkty KLUDI 
to synteza perfekcyjnego, wciąż częściowo ręcz-
nego wykonania, funkcjonalności i atrakcyjnego 
wzornictwa. Firma KLUDI może się poszczycić tym, 
że od samego początku działalności nie zmieniła 
profi lu produkcji oraz tym, że ciągle inwestuje 
w ochronę środowiska poprzez udoskonalanie 
technologii produkcji: zmniejszanie emisji sub-
stancji szkodliwych do środowiska, optymalizację 
recyklingu i procesów galwanicznych. 

ale także formą przywołuje zjawiska przyrody. 
Inne nowości to np. baterie kuchenne KLUDI SCOPE 
o szerokiej palecie rozmiarów i funkcji, znakomite 
zarówno do małych, jak i do dużych kuchni.

Firma KLUDI istnieje od 1926 roku, 
jej założycielem był Franz Scheffer, 
który w rodzinnym mieście Menden 
w Niemczech założył małą fi rmę, 
która na przestrzeni lat rozwinęła 
się i stała się dużym, prężnie działa-
jącym międzynarodowym przed-
siębiorstwem. Dzisiaj fi rma KLUDI 
zatrudnia ponad 1000 pracowników 
i posiada pięć fabryk w Niemczech, 
Austrii, Polsce i na Węgrzech. Oddział 
w Polsce został założony w maju 
1992 r. Firma KLUDI zatrudnia 
w Polsce prawie 80 osób, 
jej siedziba mieści się w Opolu.

Przedstawiamy jednego z naszych partnerów 
– fi rmę KLUDI. Jak okazuje się łączy nas nie tylko 
współpraca, ale także podobna historia, 
wartości i fi lozofi a działania. 

SPECJALISTA OD ARMATURY
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Firma KLUDI angażuje się w prestiżowe projekty 
partnerskie z innymi markami, takie jak JOOP! Bat-
hroom czy Esprit home bath concept. Pomysł na 
współpracę z fi rmą JOOP! narodził się jako efekt 
prac projektantów KLUDI nad koncepcjami wypo-
sażenia małych łazienek – takie łazienki gościnne 
są często wizytówką domu i spełniają reprezenta-
cyjną rolę. Dotyczy to także niewielkich łazienek 
w zabytkowych domach lub kamienicach – tu rów-
nież właściciele często poszukują stylowego, ele-
ganckiego wyposażenia dopasowanego do cha-
rakteru reszty mieszkania. Tak powstała koncepcja 
JOOP! Bathroom – luksusowej łazienki dla indywi-
dualistów o wyrafi nowanych upodobaniach.
Współpraca KLUDI z fi rmą Esprit miała swój po-
czątek w 2007 roku. Od tego czasu program 
partnerski rozszerza się tak, że dzisiaj wśród 

produktów stworzonych przez KLUDI i Esprit 
home znajdują się zarówno niezwykle popularne 
produkty łazienkowe, jak i – zaprezentowane 
po raz pierwszy na targach ISH w tym roku 
– produkty kuchenne. Stylistyka Esprit home 
jest optymistyczna, świeża i nowoczesna 
– idealnie trafi a w gust osób dynamicznych, 
otwartych na nowości, zwracających uwagę 
na jakość i świadomie kreujących otaczającą 
przestrzeń. W ramach Esprit home bath concept 
oferowana jest kompleksowa oferta wyposażenia 
łazienek: ceramika, baterie i akcesoria, system 
modułowych mebli, akrylowa wanna, umywalki 
oraz szklane kabiny natryskowe w rozmaitych 
wariantach. W tym roku dołączyły do niej kolejne 
elementy dedykowane do mniejszych, np. goś-
cinnych łazienek. 
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Wiele osób zna fi rmę KLUDI jako producenta arma-
tury kuchennej i łazienkowej, ale znacznie mniej 
wie o jej zaangażowaniu w działania prospołeczne 
i edukacyjne, głównie te adresowane do dzieci. 
KLUDI było m. in. sponsorem głównym wydania 
bardzo popularnej i uznanej książki dla dzieci pt. 
„D.E.S.I.G.N.”, w której autorka Ewa Solarz przybliża 
najmłodszym świat wzornictwa, pracę projektanta 
oraz ikony designu. Ogromnym sukcesem okazał 
się także organizowany przez fi rmę KLUDI oraz portal 
Domplusdom.pl konkurs „Zostań małym DESIGNE-
REM”, w którym dzieci zmierzyły się z zadaniem 
zaprojektowania kranu.

Opracował: Roland Żabierek
Dyrektor Oddziału LMH–PL we Wrocławiu

Historia współpracy
pomiędzy KLUDI Armaturen Sp. z o.o. z Opola i Linde Material Handling Polska

Początki współpracy pomiędzy fi rmami KLUDI 
Armaturen Sp. z o.o. i Linde Material Handling 
Polska Sp. z o.o. wyglądały można by rzec 
„normalnie”. Firma KLUDI Armaturen z Opola 
zawsze widniała w naszej bazie jako poten-
cjalny klient. Nasi przedstawiciele techniczno 
– handlowi mieli z nią stały kontakt . 
Na początku 2010 roku powstał nowy projekt 
przebudowy gospodarki magazynowej w KLUDI 
Armaturen, do którego także nasza fi rma, 
jako potencjalny dostawca wózków widłowych 
została zaproszona. Należy wspomnieć, 
że dotychczasowym dostawcą wózków 
widłowych była u tego klienta fi rma konku-
rencyjna. Rozwiązania techniczne nowego
projektu „rodziły” się stopniowo i z dużą 
ostrożnością. Takie rozważne podejście 
do zmian i nowości to zasługa kierownictwa 
fi rmy KLUDI Armaturen. Jako producent 
i dostawca wózków widłowych staraliśmy 
się podejść do nowej propozycji po inżynier-
sku, zgodnie z mottem „LeadEng”, przyświe-
cającym Linde Material Handling. Wspólnie 
z przedstawicielami ze strony KLUDI odbyliśmy 
wiele spotkań, na których przedyskutowaliśmy 
proponowane rozwiązania, których skutecz-
ność potwierdziliśmy zapraszając przedstawi-
cieli KLUDI do klienta korzystającego z wózków 
Linde, w tym wózków systemowych typu K.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem okazało się 
zaproponowanie klientowi systemu rozpozna-
wania korytarzy przez wózek systemowy K 
w miejscu, gdzie składowane są ładunki 
o różnych wymiarach. Idea, jaka nam przy-
świecała to zapewnienie 100% bezpieczeń-
stwa podczas odkładania ładunków 
na regały. Rozwiązanie to bardzo spodobało 
się kierownictwu fi rmy, tym bardziej że bez-
pieczeństwo pracy stawiane jest w KLUDI 
na pierwszym miejscu. Dodatkowo wózek 
systemowy wyposażyliśmy w system skanujący 
korytarze robocze zarówno z przodu jak i z tyłu 
wózka, gwarantujący zatrzymanie wózka 
w przypadku wtargnięcia niepożądanych osób 
do korytarza lub gdy jakieś przedmioty staną 
na drodze przejazdu wózka K.

Jako uzupełnienie fl oty towarzyszącej wózkowi 
systemowemu zaoferowaliśmy prowadzony 
dyszlem wózek elektryczny z masztem 
oraz elektryczny wózek czołowy.

Jesteśmy przekonani, że ze względu na po-
dobne podejście i fi lozofi ę pracy zarówno 

fi rmy Linde Material Handling jaki i KLUDI 
Armaturen nasza współpraca będzie się nadal 
rozwijała.

Zespół Linde, jak zawsze, pozostaje do usług!

Konkurs rozpoczął się w marcu i trwał do końca 
kwietnia, wzięło w nim udział ponad 1000 „małych 
designerów” – przysyłając swoje prace czy biorąc 
udział w towarzyszących konkursowi warsztatach. 
Jego wyniki poznamy w Dzień Dziecka. Wtedy 
dowiemy się kto wygrał stypendia fi nansowe 
od KLUDI i wiele fantastycznych nagród rzeczo-
wych. W promocji tych działań ogromnym wspar-
ciem okazała się aktywność KLUDI w sferze social 
media i powstanie polskojęzycznego fun page`a 
fi rmy na portalu Facebook. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do jego odwiedzenia!

Mali designerzy KLUDI

Decydującą rolą w projektowaniu magazynu miał 
niewątpliwie dobór właściwego wózka do ko-
misjonowania. Od niego tak naprawdę zależało, 
w jakim stopniu fi rma będzie w stanie wykorzy-
stać powierzchnię hali. 
– Mając do dyspozycji istniejącą halę magazy-

now, uwzględniając maksymalne wykorzystanie 

powierzchni, strefy przyjęć, wydań, kontroli to-

warów, różnego rodzaju kryteria komisjonowania 

naszych towarów udało nam się świetnie spros-

tać tym wymaganiom i uzyskać na powierzchni 

1000 m2 ponad 2000 mp.

– Zależało nam, by istniała możliwość synchro-

nicznego obracania palet w korytarzu bez ko-

nieczności wyjeżdżania z korytarza, obracania 

się i ponownego wjeżdżania w celu zdjęcia palety 

z przeciwnego miejsca. – opisuje Pan Sławomir 
Ściegienny z KLUDI.
Co bardzo ważne, ten sam wózek obsługuje pa-
lety w regałach, które ustawiane są w jednych 

rzędach regałów na głębokość 1200, a w drugich 
na 800 Funkcja ta realizowana jest poprzez uakty-
wnienie specjalnej opcji w oprogramowaniu 
głównym. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo 
podczas odkładania różnych palet co eliminuje 
ryzyko zbyt głębokiego lub płytkiego ustawienia 
palet na regałach.
– Ponadto wózek wyposażono w system skano-

wania korytarzy z przodu i z tyłu wózka. System 

ten powoduje natychmiastowe zatrzymanie 

wózka w korytarzu gdy na jego drodze po-

jawi się niepożądana osoba lub jakakolwiek 

stała przeszkoda. – dodaje w podsumowaniu 
Roland Żabierek z LMH-PL.

Czynności wózka K:
-  rozkładanie towarów z dostaw na regały 

wysokiego składowania
-  wydawanie towarów na montaż i bezpośrednie 

wysyłki do klientów

Komisjonowanie w wąskim korytarzu roboczym
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