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historie

1841 / Rudolf Ditmar zakládá továrnu ve Vídni.

1850 / Rudolf Ditmar vymyslel olejové lampy„Viennese Moderateur lapms“,
které ovládly celý svět.

1878 / Bratři Ditmarové založili továrnu ve Znojmě.

Nautilus 1897

1904 / Po smrti R.Ditmara r. 1895 založili jeho dědicové obchodní společnost
„Kunstthonwarenfabrik Rudolf Ditmar Erben“. Prosperující továrna byla
oceněna na 1 498 845 rakouských korun.

1909 / Továrnu ve Znojmě zakoupili Lichtensternovi, majitelé keramické továrny
ve Willhemsburgu.

1919 / Sloučení ﬁrmy R. Ditmar a Urbach v akciovou společnost.
V r. 1920 jako první v Evropě zahájili výrobu umyvadel, van a dřezů.
1932 /

1938 / Továrna byla vyvlastněna a od 1. 1. 1939 převzal továrnu koncern
Ostmark - Keramik A. G. se sídlem ve Vídni.
1945 / Továrna byla dne 1. března 1945 postižena bombardováním. Výroba byla vedením
koncernu zastavena. Dne 27. 12. 1945 byl závod „zestátněn“ znárodněním.

1958 / 1950 vznikl národní podnik Znojemská keramika. 1958 byl podnik přejmenován
na Keramické závody n. p. Znojmo.

1961 / Založení moderních keramických závodů v Bechyni.

1970 / Prudký rozvoj bytové výstavby. 1977 produkce kombinačních klozetů.
1990 / Vznikly Znojemské keramické závody a.s.

logo Jihočeské keramiky

1991 / Keramik Holding AG Laufen zprivatizovala Jihočeskou keramiku, a.s.,
závod v Bechyni.
1992 / Logo navržené dle loga LAUFEN s plaménkem. 1995 Logo s claimem.
1995 / Keramik Holding AG Laufen zprivatizovala Keramické závody a.s. Znojmo.
1999 / V tomto roce došlo k založení společnosti Laufen CZ,
která se stala součástí společnosti ROCA Sanitario, S.A.

produktové logo

2008 / Logo s claimem Moje koupelna. Začátek prodeje vodovodních baterií a doplňků.
2012 / Vlastní výrobní linka nábytku a baterií.
2014 / Rozšíření sortimentu o obklady a dlažby.
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p ř e h l e d / umyvadla a nábytek
PURE

PURE

CUBITO

50 × 34,5 cm
60 × 34,5 cm
80 × 34,5 cm

100 × 34,5 cm

MIO

CUBITO

MIO

130 × 48,5 cm

TIGO

50 × 41 cm
55 × 42 cm
60 × 45 cm
65 × 48 cm

LYRA
50 × 42 cm
55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

CUBE
40 × 34,5 cm
50 × 40 cm
55 × 44 cm
60 × 49 cm

OLYMP DEEP
125 × 38,5 cm

LYRA
70 × 48 cm
80 × 48 cm

ZETA
53 × 42 cm
65 × 48 cm

130 × 47 cm

TIGO
65 × 38,5 cm
80 × 38,5 cm
100 × 38,5 cm

LYRA plus
50 × 42 cm
55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

LYRA PACK

MIO

TIGO
45 × 23,5 cm
55 × 37 cm
60 × 37 cm
70 × 37 cm

LYRA plus

45 × 25 cm
75 × 45 cm

67 × 47 cm
75 × 47 cm
85 × 47 cm
105 × 47 cm

45 × 36 cm
50 × 42 cm
55 × 43 cm
60 × 47 cm
65 × 49 cm

TIGO
55 × 41 cm

CUBITO
45 × 34 cm
55 × 42 cm
60 × 45 cm
65 × 48,5 cm
85 × 48,5 cm

70 × 48 cm
80 × 48 cm

CUBE
45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm

NOVINKA
100 × 43 cm
120 × 43 cm
dvojumyvadlo

PETIT
50 × 34 cm
60 × 34 cm

40 × 23 cm

p ř e h l e d / zápustná, vestavná a speciální umyvadla
CUBITO

IBON

THALIA
52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

55 × 41 cm

55,5 × 42 cm

MIO
64 × 55 cm

p ř e h l e d / umývátka a rohová umyvadla
CUBITO

CUBITO levé
45 × 34 cm

45 × 23,5 cm

OLYMP

OLYMP

OLYMP DEEP NOVINKA
45 × 46 cm

45 × 37 cm

PETIT
55 × 56 cm

45 × 36 cm

45 × 25 cm

OLYMP DEEP

TIGO

MIO

CUBITO pravé

45 × 25 cm

50 × 23 cm

LYRA plus

CUBE
40 × 31 cm

40 × 23 cm

d o p o r u č e n é k o m b i n a c e / umyvadel a baterií Jika
PURE

CUBITO

MIO

TIGO

OLYMP DEEP, BABY

CUBITO

MIO-N

TIGO

OLYMP DEEP

CUBITO

MIO-N

TIGO

MIO-N

TIGO

TIGO

TIGO

LYRA PLUS

LYRA PLUS

NARIVA

++

+++

MIO

+
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p ř e h l e d / akrylátové vany
CUBITO

MIO
170 × 70 cm

160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

LYRA
150 × 70 cm
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm

p ř e h l e d / ocelové vany
PRAGA

RIGA mini

ALMA
160 × 75 cm
170 × 75 cm

1 × 80 cm
170
1180 × 80 cm

105 × 70 cm
10

RIGA

TANZA / TANZA plus

120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

140 × 70 cm (jen Tanza)
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

p ř e h l e d / asymetrické a rohové vany
MIO

TIGO
160 × 80/70 cm
pravá i levá verze

150 × 105 cm
160 × 105 cm
170 × 105 cm
pravá i levá verze

p ř e h l e d / vanové zástěny
CUBITO

CUBITO
75 × 140 cm

115 × 140 cm

TIGO

TIGO

MIO
91 × 150 cm

80 × 150 cm

60 × 150 cm

p ř e h l e d / sprchové vaničky
PURE / ocel

NOVINKA

PURE / ocel

NOVINKA

120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm
130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

PADANA
litý mramor

NOVINKA

120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm
130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

TIGO / keramika

NEO-RAVENNA / keramika

OLYMP / akrylát

RAVENNA / keramika
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

90 × 72 × 11 cm

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

NEO-RAVENNA / keramika

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm
100 × 100 × 6,3 cm

RAVENNA / keramika

NEO-RAVENNA / keramika

NOVINKA
90 × 90 × 3 cm

OLYMP / akrylát

RAVENNA / keramika
70 × 70 × 13,5 cm
80 × 80 × 14,5 cm
90 × 90 × 14,5 cm

PADANA
litý mramor

NOVINKA
80 × 80 × 3 cm
90 × 90 × 3 cm

100 × 80 × 8,5 cm
pravá i levá verze

100 × 80 × 3 cm
120 × 80 × 3 cm

SOFIA / ocel

PADANA
litý mramor

90 × 72 × 8 cm

p ř e h l e d / sprchové kouty a dveře
CUBITO PURE

CUBITO PURE

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

CUBITO PURE

CUBITO PURE

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

CUBITO PURE

CUBITO PURE

80 × 190 cm
90 × 190 cm

LYRA plus

1100 × 80 × 195 cm

PURE GLASS

NOVINKA

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

CUBITO PURE

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

LYRA plus

TIGO
80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

LYRA plus

LYRA plus

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

LYRA plus
80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm
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p ř e h l e d / kombinační klozety
MIO

TIGO

OLYMP DEEP
v. 42 cm
hl. 62 cm

v. 42 cm
46 cm
50 cm

NOVINKA

OLYMP

v. 43 cm
hl. 65 cm

LYRA plus
v. 46 cm
50 cm

v. 42 cm

p ř e h l e d / závěsné klozety
NOVINKA

NOVINKA

PURE

CUBITO/MIO
hl. 54 cm

TIGO

hl. 54 cm

OLYMP DEEP
hl. 49 cm

LYRA plus

hl. 51 cm

NOVINKA

NOVINKA

MIO rimless

DINO rimless

hl. 49 cm
53 cm

hl. 53 cm

hl. 53 cm

p ř e h l e d / závěsné bidety
PURE

NOVINKA

CUBITO/MIO

hl. 54 cm

TIGO

hl. 56 cm

OLYMP DEEP NOVINKA
hl. 49 cm

LYRA plus

hl. 51 cm

hl. 53 cm

p ř e h l e d / stojící klozety
PURE

NOVINKA

OLYMP DEEP NOVINKA

MIO

hl. 54 cm

hl. 58 cm

LYRA plus

hl. 54 cm

NOVINKA

LYRA plus

hl. 54 cm

hl. 47 cm

p ř e h l e d / stojící bidety
PURE

NOVINKA
hl. 56 cm

OLYMP DEEP NOVINKA

MIO
hl. 58 cm

hl. 54 cm

LYRA plus

NOVINKA
hl. 54,5 cm

LYRA plus
hl. 54,5 cm

p ř e h l e d / podomítkové moduly
tlačítko PL8

tlačítko PL9

tlačítko PL3

automatické tlačítko PL3 infračervený senzor

p ř e h l e d / vodovodní baterie
CUBITO

LYRA

MIO-N

MIO

TIGO

NARIVA

TALAS

DINO

OLYMP DEEP

LYRA plus

SENSOR INOX

SENSOR

p ř e h l e d / sprchové příslušenství
CUBITO-N

CUBITO-N

MIO-N

MIO

CUBITO

CUBITO

MIO

OLYMP

RIO

LYRA plus

p ř e h l e d / koupelnové doplňky
DESIGN

CUBITO

MIO

PURE

HERITAGE

BASIC

GENERIC

UNIVERSUM
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technologie keramiky

K výrobě keramiky se používá nejen
vysoce kvalitní kaolín, ale i další
suroviny: jíly, živce, křemičité písky aj.

Každý výrobek je vyvíjen designéry
ve 3D ve vývojovém středisku.

Automatická linka s ručním podílem
lidské práce.

FKS – poloautomatická linka
s podílem ruční práce.

K výrobě keramických vaniček se
používá nejmodernější technologie.

Usušené a glazované výrobky se
vypalují při teplotě až 1240 °C.

Pr oč do vaší koupelny patří
k erami k a J ika?
Keramika Jika je světově proslulá dlouholetou tradicí, vysokou kvalitou
i dobrou cenou. Vyrábí se ekologicky, z těch nejlepších přírodních surovin
ve dvou domácích závodech, ve Znojmě a Bechyni. Díky rozsáhlé
automatizaci výroby a zejména díky technologii tlakového lití, která je
vynálezem společnosti Laufen od roku 1985, ubylo lidské dřiny, ale stále
můžeme označit každý keramický výrobek Jika prakticky za ruční práci.
Speciﬁcké složení keramického střepu po výpalu (tzv. diturvit) a glazování
zajišťuje minimální nasákavost a velmi hygienický povrch. Pro výrobu se
používá licí hmota, neboli šlika, což je směs vody, jílů, kaolínů, živce,
křemičitého písku a přísady jemně mletých keramických střepů. Tlakem
na šliku v porézní formě se vytlačí voda a vytvoří se střep o síle
9 až 10 mm, který se následně suší a glazuje (výroba v bechyňském
závodě). Na velká umyvadla či na keramické vaničky se použivá hmota
s přídavkem žárohlíny (ﬁne ﬁreclay), při jejímž vypálení dochází pouze
k minimální a zanedbatelné deformaci, a to umožňuje výrobu i velmi
rozměrných kusů (téměř 2metrových umyvadel).
Existuje celá řada důvodů, proč si vybrat keramiku Jika do své koupelny.
Za všechny zmiňme snadno čistitelné klozety. Navzdory obecnému
přesvědčení to stále není samozřejmostí. Důkladnou údržbu a hygienicky
čistou toaletu zajistí pouze dokonale glazovaný povrch používaných
výrobků. Takový, jaký mají klozety Jika. Na první pohled zjistíte, co
odlišuje naše výrobky od jiných produktů a oslovuje zákazníky v mnoha
zemích: dokonalé glazování splachovacích kruhů a sifonů. Díky tomu
ulpívá na těchto místech méně nečistot i bakterií a snadno se čistí.

výhody keramiky

Zdravotnická keramika
– důležité pokyny

Zvláštní pokyny
Tolerance
Rozměry, hmotnosti a barvy podléhají běžným keramickým
tolerancím. Obzvláště při hrubé instalaci je nutno brát ohled
na výrobní odchylky rozměrů oproti rozměrům katalogovým.
Změny tvaru a rozměry jakož i výrobní nastavení jsou na
základě charakteristických vlastností keramických výrobků
vyhrazeny i bez předchozího oznámení.

Zdravotnická keramika je keramický materiál s hutným,
slinutým bílým střepem, na který je nanesena bílá
nebo barevná glazura. Zdravotnická keramika je
odolná vůči teplotním rozdílům horké a studené vody.
Glazury jsou odolné vůči poškrábání, jsou stálobarevné
a odolné proti stárnutí. Rovněž jsou odolné vůči
kyselinám, rozpouštědlům a louhům, používaným běžně
v domácnosti jako čisticí prostředky.

Barvy
Podstatný vliv na posuzování stejnoměrnosti barev má
osvětlení. Berte tedy, prosím, v úvahu, že i při stejném
osvětlení a stejné vzdálenosti od zdroje světla může
vlivem rozmanitosti tvarů výrobků a vrhání stínu vzniknout
subjetivní dojem jiných barevných odstínů.

Péče
Glazura keramických výrobků je odolná vůči kyselinám
a zředěným chemickým sloučeninám v kosmetických
přípravcích.
Jsou-li výrobky zdravotnické keramiky s keramickým
sifónem (klozety, urinály atd.) vystaveny mrazu, musí být
do vody v sifónu přidána vhodná nemrznoucí směs.

Zvláštní upozornění
Výtvarné řešení, nápaditost a vkus jsou chráněny. Technické
změny vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají
poslednímu stavu v době tisku. Tiskové chyby vyhrazeny.

JIKA perla
Speciální povrchová úprava nanesená na vypálenou glazuru
keramického výrobku, která odpuzuje vodu a zabraňuje
usazování vodního kamene. Inspiraci našli tvůrci přímo
u královny květin – u růží. Stejně jako na jejich okvětních
plátcích se voda sbalí do kapiček, které se rychle skutálí pryč.
Stačí tedy proud vody, občas přeleštit povrch umyvadla, klozetu
či bidetu vlhkým hadříkem do sucha.
Tuto voděodolnou povrchovou úpravu aplikujeme na
objednávku po výpalu keramického výrobku u vybraných Jika
keramických setů. JIKA perla je vhodná na umyvadla z vnější
i vnitřní strany. Pouze nábytková umyvadla nejsou k dostání
s tímto postřikem. Na klozetové mísy a urinály JIKA perlu
nanášíme z vnější strany keramického výrobku (v případě
nanesení JIKA perly i ve vnitřní části klozetové mísy a urinálu
by došlo k neúplnému oplachu).

Povrch ošetřený JIKA Perlou nesmí být
ošetřován abrazivními čistícími prostředky.

Keramika je 100% recyklovatelná
a může být v podobě granulátu
opět navrácena do výrobního
procesu, nebo využita v jiných
průmyslových odvětví.

SVĚDČ

O PRO
EN

O

SZV

ČESKÁ
KVALITA

• CZ •

®

STAVBU

Záruka 10 let na
všechny keramické
výrobky a koupelnové
doplňky.

Společnosti LAUFEN CZ s.r.o. bylo uděleno pro značku
Jika Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby
a zároveň licence o používání značky „Osvědčeno pro
stavbu“.

Systém splachovacích
kanálků po celém
obvodu klozetové
mísy zaručuje
dokonalé omytí.

ANTIBAK
Glazovaný vnitřní
kruh a odpad klozetů,
který zabraňuje
ulpívání nečistot.

10 / 11

technologie nábytku

Nábytek Jika se kromě dobré ceny vyznačuje vysokou odolností vůči vlhkosti i mechanickému poškození. K jeho výrobě se
používají jen ta nejkvalitnější lepidla. ABS hrany o tloušťce 2 a 0,8 mm jsou z materiálu s vysokou odolností proti mechanickému
poškození. Závěsy skříněk mají nosnost až 150 kg. Panty renomované značky Hettich vydrží neuvěřitelných 150 000 cyklů, stejně
kvalitní jsou i zpomalovače dvířek a zásuvek. Díky vyšší hustotě dřevotřískové desky (např. výrobce Egger), ze které jsou vyrobeny
korpusy, je materiál pevnější v ohybu a v uchycení vrutů. Navíc má minimální emise formaldehydu – emisní třída E1 – E1/2. Povrchy
dřevotřískových desek jsou opatřeny laminovou fólií o gramáži 100 g/m2. Na čílka zásuvek a skříněk lakovaná z 5 stran používáme
MDF s vysoce lesklým 5vrstvým PUR lakem. Vzhled lakované plochy se nemění, nestárne, nežloutne, neboť obsahuje UV ﬁltry.
Všechny skleněné výplně dvířek jsou vyrobeny z kaleného bezpečnostního skla. Koupelnová osvětlení splňují evropské normy
a díky vysokému krytí IP44 je lze umístit již do zóny 2, 180 cm od podlahy.

G arance k vality – výrobní pr o c e s
Certiﬁkace výrobního procesu ISO 9001:2001, ISO 9001:2012 Certiﬁkace LQS výrobního procesu pro švýcarskou ﬁrmu Laufen
Certiﬁkace TÜV pro elektrovýzbroj Certiﬁkace TÜV svítidel Ochrana proti vlhkosti Použití PUR lepidel na lepení hran
Adresná kontrola kvality výrobků Ochrana životního prostředí využíváním BAT technologií

Lakovaný nábytek
5vrstvý PUR lak, který neuvolňuje
formaldehyd (série Cubito Pure,
Cubito, Lyra plus)
vrchní lak
vrchní lak
základ
základ
plnič
MDF

Sr ovnání

LTD
laminování melaminovou pryskyřicí
– dřevěné dekory (dekorační papír
min 100g/m2) – všechny série
laminování
melaminovou pryskyřicí
dekorační papír
min 100g/m2
jemné hustší vnější vrstvy
= lepší držení vrutů a větší
pevnost desky
středová vrstva

Běžný nábytek
Lamino fólie gramáž 70 g/m2. 3vrstvý lak na bázi
kyselinového rozpouštědla uvolňuje škodlivý
formaldehyd a má viditelně nižší lesk – stupeň
max. 70. Hrany jsou lepené obyčejným tavným
lepidlem, které se při 10hodinovém testu namáčení
ve vodě rozklíží.

ABS hrany, PUR lepidla

ABS hrana
= vysoká mechanická odolnost
hrany nábytku a zároveň lepší estetika
PUR lepidlo
= maximální dosažitelná
voděodolnost lepené hrany
Kvalitní řez a opracování
= příprava plochy pro lepení

Jika nábytek
Lamino fólie gramáž 100 g/m2. 5vrstvý PUR
lak s vysokým leskem (90–97 stupňů lesku),
ze kterého se neuvolňuje formaldehyd,
obsahuje UV ﬁltry. ABS hrany o tloušťce
2 a 0,8 mm jsou lepené nejkvalitnějším
PUR lepidlem.

technologie vodovodních baterií

Vzduchový test na montážní lince.

KARDEX. Velkokapacitní
automatizovaný skladovací systém.

Detail laserování loga.

Laser při procesu vypalování loga.

Proﬁlový projektor. Laboratoř
oddělení kvality.

Korozní komora pro simulaci
extrémních podmínek a testovaní
materialů.

Ve spolupráci s vývojovým střediskem a laboratořemi ROCA Sanitario byly v roce 2011 ve Znojmě zprovozněny
dvě montážní linky pro výrobu vodovodních baterií. Společnost Laufen CZ tak významně doplnila sortiment
kompletního koupelnového vybavení vlastní výroby.
Počátky výroby koupelnových armatur ve španělské rodinné ﬁrmě ROCA se datují do 50. let minulého století.
Vodovodní baterie této značky dnes patří mezi nejkvalitnější a nejžádanější v tomto segmentu, jsou vybaveny
celou řadou patentovaných technologií a vyvážejí se do celého světa.
Výrobní technologie ve znojemském závodě zahrnují poloautomatické linky pro montáž baterií s kapacitou až
220 tisíc kusů ročně. Montáž každého kusu je provázena maximální kontrolou kvality, a to již od vstupu jednotlivých
komponentů do výrobního procesu.
Oddělení kvality kontroluje všechny dodávky komponentů s využitím nejmodernějších zařízení, jako jsou X-Ray
Fischerscope (rentgen) pro měření tloušťky jednotlivých vrstev galvanizovaného povrchu a určení složení základního
materiálu těla baterie, proﬁlový projektor pro měření detailů nejmenších komponentů, různé kalibry a v neposlední
řadě solná komora pro simulaci extrémního prostředí působího na použité materiály. Každá baterie je prověřena
vzduchovým testovacím zařízením, náhodné vzorky pak ještě vodním testem. Kvalita výrobků je nesporná, proto
většina z nich má prodlouženou záruční dobu.
Těla baterií a keramické kartuše jsou vyvinuty a vyráběny v závodech Roca ve Španělsku, Portugalsku a Číně. Další
komponenty dodávají přední světoví výrobci: nerezové připojovací hadice Tucai (Španělsko), perlátory a zpětné
klapky Neoperl (Německo). Ke skladování těchto komponentů se využívá soﬁstikovaný skladový systém Kardex.
Nedílnou součástí výrobního procesu je i laser pro značení loga Jika na ovládacích páčkách a ručních sprchách.
Produkty nabízené společností Laufen CZ jsou opatřeny všemi potřebnými certiﬁkáty k uvedení nejen na českém,
ale i na dalších světových trzích. Osvědčení podle ISO 9001 garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků
i veškeré činnosti společnosti Laufen CZ s. r. o., na evropských i světových trzích. Certiﬁkace společnosti dle ISO
14001 je zase důkazem, že Laufen CZ důsledně uplatňuje procesy, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí.
Koupelnové baterie
Jika obsahují vysoce
kvalitní keramické
kartuše se systémem
OPTIM ECO a ECODISK
od výrobců Kerox
(Maďarsko) a Roca
(Španělsko).

Perlátory jsou vyrobeny
ze speciálního materiálu,
na kterém se neusazuje
vodní kámen, a díky
tomu odpadá namáhavé
čištění. Výrobce Neoperl
(Německo).

Nerezové připojovací
hadice nejvyšší kvality
Tucai (Španělsko).
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Číslo výrobku
2.1182.1
2.1182.2
2.1182.3
2.1183.1
2.1183.2
2.1193.1
2.1193.2
2.1193.3
2.1193.4
2.1193.5
2.1208.0
2.1209.0
2.1213.0
2.1215.3
2.1216.0
2.1382.1
2.1382.2
2.1382.3
2.1407.0
2.1408.0
2.1409.0
2.1642.0
2.1642.1
2.1642.2
2.1642.3
2.1642.4
2.1642.5
2.2021.0
2.2042.0
2.2121.0
2.2142.0
2.2221.0
2.2242.0
2.2321.0
2.2342.0
2.2442.0
2.2518.0
2.2518.1
2.2519.0
2.2519.1
2.2520.0
2.2520.1
2.2521.0
2.2522.0
2.2522.1
2.2523.0
2.2523.1
2.2883.9
2.2983.9
2.3083.9
2.3183.9
2.3271.0
2.3283.9
2.3400.0
2.3402.0
2.3403.0
2.3404.0
2.3405.0
2.3406.0
2.3407.0
2.3426.2
2.3427.2
2.3437.2
2.3438.2
2.4224.3
2.4224.4
2.4224.8
2.4371.1
2.4371.9
2.4471.1
2.4471.9
2.4571.1
2.4571.9
2.4671.1
2.4671.9
2.4771.1
2.4771.9
2.4871.1
2.4871.9
2.5024.1
2.5024.2
2.5024.3
2.5121.1
2.5124.1
2.5124.2
2.5124.3
2.5138.1
2.5138.2

Název
Olymp
Olymp
Olymp
Olymp
Olymp
Padana
Padana
Padana
Padana
Padana
Neo-Ravena
Neo-Ravena
Neo-Ravena
Neo-Ravena
Neo-Ravena
Olymp
Olymp
Olymp
Soﬁa
Soﬁa
Soﬁa
Pure
Pure
Pure
Pure
Pure
Pure
Tigo
Cubito
Tigo
Cubito
Tigo
Cubito
Tigo
Cubito
Cubito
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Tanza
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Mio
Lyra
Riga
Riga
Riga
Riga
Riga
Riga
Riga
Alma
Alma
Praga
Praga
Cubito Pure
Cubito Pure
Cubito Pure
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Cubito Pure
Cubito Pure
Cubito Pure
Tigo
Cubito Pure
Cubito Pure
Cubito Pure
Lyra Plus
Lyra Plus

Strana
171
171
171
171
171
280
280
280
279
279
278
278
278
278
278
171
171
171
281
281
281
33
33
33
33
33
33
146
61
146
61
146
61
146
61
61
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
231
231
231
231
99
231
275
275
275
275
275
275
275
273
273
273
273
65
65
65
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
67
67
67
149
66
66
66
233
233

Číslo výrobku
2.5324.1
2.5324.2
2.5324.3
2.5338.1
2.5338.2
2.5424.1
2.5424.2
2.5424.3
2.5438.1
2.5438.2
2.5524.1
2.5524.2
2.5538.1
2.5538.2
2.5621.1
2.5621.2
2.5624.2
2.5638.1
2.5638.2
2.5642.5
2.5642.6
2.5721.1
2.5721.2
2.5742.5
2.5742.6
2.6742.0
2.6742.1
2.6742.2
2.6742.3
2.6742.4
2.6742.5
2.6742.6
2.6742.7
2.6742.8
2.6742.9
2.6842.0
2.6842.1
2.6842.2
2.6842.3
2.6842.4
2.6842.5
2.6842.6
2.6842.7
2.6842.8
2.6842.9
2.6942.0
2.6942.1
2.6942.2
2.6942.3
2.6942.4
2.6942.5
2.6942.6
2.6942.7
2.6942.8
2.9120.8
2.9124.1
2.9124.4
2.9124.5
2.9124.8
2.9138.8
2.9224.0
2.9400.0
2.9401.2
2.9401.3
2.9410.2
2.9423.0
2.9471.0
2.9471.1
2.9471.2
2.9481.5

2.9481.6

2.9481.7

2.9481.8

2.9482.4
2.9483.2
2.9483.3
2.9483.4
2.9483.5
2.9485.0
2.9485.1

Název
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Cubito Pure
67
Cubito Pure
67
Cubito Pure
67
Lyra Plus
233
Lyra Plus
233
Cubito Pure
65
Cubito Pure
65
Cubito Pure
65
Lyra Plus
235
Lyra Plus
235
Cubito Pure
65
Cubito Pure
65
Lyra Plus
235
Lyra Plus
235
Tigo
147
Tigo
147
Mio
100
Lyra Plus
235
Lyra Plus
235
Cubito
63
Cubito
63
Tigo
147
Tigo
147
Cubito
63
Cubito
63
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
34
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
35
Pure
34
Pure
34
Příslušenství
319
Příslušenství
319
Příslušenství
319
Příslušenství
319
Cubito Pure
66
Lyra Plus
234
Příslušenství
319
Riga
275
Příslušenství
273, 274, 275, 319
Praga
273, 275
Alma, Praga
275
Příslušenství
33, 149, 279, 280, 319
Cubito, Mio, Tigo 62, 67, 100, 113, 149
Cubito, Mio, Tigo 62, 67, 100, 113, 149
Cubito, Mio, Tigo 62, 67, 100, 113, 149
Cubito, Lyra, Mio, Olymp, Tigo,
Příslušenství
61, 99, 146, 231, 273,
274, 275, 319
Cubito, Lyra, Mio, Olymp, Tigo,
Příslušenství
61, 99, 146, 231
273, 274, 275
Cubito, Lyra, Mio, Olymp, Tigo,
Příslušenství
61, 99, 146, 231,
273, 274, 275
Cubito, Lyra, Mio, Olymp, Tigo,
Příslušenství
61, 99, 146, 231, 273,
274, 275, 319
Příslušenství
171, 281
Cubito
61
Cubito
61
Cubito
61
Mio
99
Cubito
61
Cubito
61

Číslo výrobku
2.9485.2
2.9485.3
2.9485.4
2.9498.0
2.9498.3
2.9555.6
2.9610.6
2.9613.8
2.9616.0
2.9616.8
2.9616.9
2.9629.3
2.9629.4
2.9629.5
2.9629.6
2.9629.7
2.9629.8
2.9649.0
2.9649.1
2.9649.2
2.9649.3
2.9649.4
2.9649.5
2.9671.0
2.9671.1
2.9671.2
2.9671.3
2.9671.5
2.9671.6
2.9683.0
2.9683.1
2.9683.2
2.9683.6
2.9683.7
2.9683.8
2.9686.3
2.9724.1
2.9724.2
2.9724.3
2.9738.1
2.9738.2
2.9842.0
2.9842.1
2.9842.2
2.9842.3
2.9842.4
2.9842.5
3.111J.1
3.111J.7
3.111N.1
3.111N.7
3.111U.1
3.111U.8
3.111V.1
3.111V.8
3.141T.2
3.151T.2
3.211J.7
3.211N.7
3.211U.6
3.211U.7
3.211V.7
3.231U.7
3.311J.7
3.311N.7
3.311U.6
3.311U.7
3.311V.7
3.331U.7
3.411J.1
3.411N.1
3.411U.1
3.411V.1
3.511J.1
3.511N.1
3.511U.1
3.611R.0
3.611R.2
3.611X.2
3.611X.3
3.621R.0
3.621X.0
3.631R.0
3.631X.0
3.641X.0
3.651R.0
3.651X.0
3.661R.0

Název
Cubito
Cubito
Cubito
Příslušenství
Příslušenství
Diverse
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Cubito
Cubito
Cubito
Cubito
Cubito
Cubito
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Lyra, Olymp
Lyra, Olymp
Lyra, Olymp
Lyra, Olymp
Lyra, Olymp
Lyra, Olymp
Příslušenství
Cubito Pure
Cubito Pure
Cubito Pure
Lyra Plus
Lyra Plus
Pure
Pure
Pure
Pure
Pure
Pure
Nariva
Nariva
Talas
Talas
Olymp Deep
Olymp Deep
Mio
Mio
Sensor
Sensor
Nariva
Talas
Olymp Deep
Olymp Deep
Mio
Olymp Deep
Nariva
Talas
Olymp Deep
Olymp Deep
Mio
Olymp Deep
Nariva
Talas
Olymp
Mio
Nariva
Talas
Olymp Deep
Rio
Rio
Cubito-N
Cubito-N
Rio
Cubito-N
Rio
Cubito-N
Cubito-N
Rio
Cubito-N, Mio
Rio
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61
61
61
61, 98, 146, 230, 272
277, 278, 319
171, 281, 319
99
99
99
99
99
146
146
146
146
146
146
61
61
61
61
61
61
99
99
99
99
99
99
231
231
231
231
231
231
319
66
66
66
235
235
33
33
33
33
33
33
257
257, 258
264
264, 265
173
173
101
101
270
270
258
265
175
174
102
175
258, 259
265
175
174
102, 103, 104
175
258
264
173
102
259
265
174
267
267
71
71
267
72
268
71
71, 72
259, 262, 263, 266, 269
70, 102
176, 242, 268

rejstřík

Číslo výrobku
3.661X.0
3.671R.1
3.671X.1
3.691R.0
3.691X.0
3.813A.1
3.813A.2
3.813A.3
3.813A.4
3.813A.6
3.813B.1
3.813B.2
3.813B.3
3.813B.4
3.813B.6
3.813C.1
3.813C.2
3.813C.3
3.813C.4
3.813D.3
3.813H.1
3.813H.2
3.813H.3
3.813H.4
3.813H.6
3.823A.1
3.823B.1
3.823H.1
3.833A.1
3.833B.1
3.833B.2
3.833C.1
3.833C.2
3.833D.2
3.833H.1
3.833H.2
3.843A.1
3.843A.2
3.843B.1
3.843B.2
3.843C.1
3.843C.2
3.843D.0
3.843D.1
3.843H.1
3.843H.2
3.853A.1
3.853A.2
3.853B.1
3.853B.2
3.853C.1
3.853C.2
3.853C.4
3.853D.3
3.853H.1
3.853H.2
3.853H.3
3.863D.1
3.863D.2
3.893D.3
3.893D.5
3.1118.1
3.1118.7
3.1127.1
3.1128.1
3.1128.7
3.1142.1
3.1142.8
3.1171.1
3.1171.8
3.1172.1
3.2042.6
3.2071.6
3.2118.6
3.2118.7
3.2127.6
3.2127.7
3.2171.7
3.2172.7
3.2242.7
3.2371.7
3.3071.6
3.3118.6
3.3118.7
3.3127.6
3.3127.7
3.3128.2
3.3128.6

Název
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Cubito-N
Rio
Cubito-N
Rio
Cubito-N
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Pure
Pure
Pure
Pure
Pure
Design
Design
Design
Design
Generic
Heritage
Heritage
Heritage
Heritage
Heritage
Basic
Pure
Heritage
Basic
Pure
Pure
Design
Design
Generic
Heritage
Heritage
Basic
Basic
Pure
Pure
Design
Design
Generic
Generic
Heritage
Heritage
Basic
Basic
Pure
Pure
Design
Design
Design
Generic
Heritage
Heritage
Heritage
Generic
Generic
Generic
Generic
Tigo
Tigo
Lyra
Lyra Plus
Lyra Plus
Cubito
Cubito
Mio
Mio
Dino
Cubito
Mio
Tigo
Tigo
Lyra
Lyra
Mio
Dino
Cubito
Mio
Mio
Tigo
Tigo
Lyra
Lyra
Lyra Plus
Lyra Plus

70
268
71
268
71
202
202
202
202
202
37
37
37
37
36
200
200
200
200
203
201
201
201
201
201
202
37
201
202
37
36
200
200
203
201
201
202
202
37
37
200
200
203
203
201
201
202
202
37
37
200
200
200
203
201
201
201
203
203
203
203
151
151
239, 241
236
237
69
69
106
106
260, 263
70
107
152
152
240
240
106
261
69
109
107
152
152
240
240
237
238

Číslo výrobku
3.3171.7
3.3172.7
3.3242.7
3.3371.7
3.3527.7
3.4118.1
3.4127.1
3.4128.1
3.4142.1
3.4171.1
3.4172.1
3.5118.1
3.5118.7
3.5127.0
3.5127.1
3.5127.7
3.5128.1
3.5128.2
3.5171.1
3.5172.1
3.5172.7
3.6027.0
3.6027.1
3.6028.0
3.6028.1
3.6042.0
3.6042.1
3.6071.0
3.6071.1
3.6127.0
3.6142.0
3.6171.0
3.6227.0
3.6271.0
3.6342.0
3.6371.0
3.6427.0
3.6442.0
3.6471.0
3.6527.0
3.6571.0
3.6627.0
3.6642.0
3.6727.0
3.6742.0
3.6771.0
3.7018.9
3.7142.7
3.7171.0
3.7242.0
3.7271.0

3.7471.0
3.7473.0
3.8121.1
3.8121.2
3.8121.3
3.8121.4
3.8121.5
3.8173.1
3.8173.2
3.8173.3
3.8173.4
3.8173.5
3.8173.6
3.8173.7
3.8174.1
3.8174.2
3.8174.3
3.8174.4
3.8174.5
3.8174.6
3.8174.7
3.8174.8
3.8373.1
3.8373.2
3.8373.3
3.8374.1
3.8374.2
3.8374.3
3.8472.2
3.8473.1
3.8473.2
3.8473.3
3.8473.4

Název
Mio
Dino
Cubito
Mio
Lyra
Tigo
Lyra
Lyra Plus
Cubito
Mio
Dino
Tigo
Tigo
Dino, Lyra
Lyra
Lyra
Lyra Plus
Lyra Plus
Mio
Dino
Dino
Lyra, Olymp Deep
Lyra, Olymp Deep
Lyra Plus
Lyra Plus
Cubito
Cubito
Mio
Mio
Lyra Plus
Cubito
Mio
Lyra
Cubito, Mio
Cubito
Mio
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106
262
70
109
244
151
239
237
69
106
260
153
151, 153
239, 260
241
239
237, 238
237
107
262, 263
260, 261
176, 240, 244
176, 240, 244
237, 238
237, 238
69, 70, 72, 103
69, 70, 72, 103
106, 107, 110
106, 107, 110
176, 242, 244
70, 73
110
177, 244, 245, 263
70, 111
70, 73
107, 111, 176, 177,
238, 244, 245, 153
Lyra
177, 245
Cubito
73
Mio
111
Lyra
177, 245, 263
Mio
111
Mio
108
Cubito, Mio
72, 108
Lyra
176, 242
Cubito, Mio
72, 108
Mio
108, 244
Příslušenství, Rio
269, 320
Cubito
70, 73
Mio
107, 111
Příslušenství
46, 47, 48, 69, 73
Mio, Příslušenství
48, 85, 86, 88, 101,
102, 105, 106, 69,
111, 161, 162, 294,
Mio, Příslušenství
48, 69, 85, 86,
88, 105, 161, 162, 294, 320
Příslušenství
46, 47, 48, 69, 320
Tigo
125, 133
Tigo
125, 133
Tigo
125, 133
Tigo
125, 133
Tigo
125, 133
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
74
Mio
113
Mio
113
Mio
113
Mio
113
Mio
113
Mio
113
Mio
112
Mio
113
Cubito
75
Cubito
75
Cubito
75
Mio
113
Mio
113
Mio
113
Universum
301
Cubito
74
Cubito
74
Cubito
74
Cubito
74

Číslo výrobku

Název
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3.8473.5
3.8473.7
3.8474.1
3.8474.2
3.8474.3
3.8474.4
3.8474.5
3.8573.1
3.8573.2
3.8574.1
3.8773.1
3.8774.1
3.8774.2
3.8971.0
3.8971.1
3.8971.2
3.8971.3
3.8971.4
3.8971.5
3.8971.6
3.8971.7
3.8971.8
3.8971.9
3.8972.1
3.8972.2
3.8972.3
3.8972.4
3.8972.5
3.9127.0

Cubito
Cubito
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Cubito
Cubito
Mio
Cubito
Mio
Mio
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Universum
Lyra, Nariva, Dino, Talas

3.9142.2
3.9171.0
3.9174.2
3.9199.2
3.9199.6
3.9199.8
3.9527.0
4.0J42.0
4.0J42.1
4.0J42.2
4.0J42.3
4.0J42.4
4.0J42.5
4.0J42.6
4.0J42.7
4.1J42.4
4.3J42.0
4.3J42.1
4.3J42.2
4.3J42.4
4.6J42.0
4.6J42.1
4.6J42.2
4.6J42.3
4.6J42.4
4.7J00.4
4.3411.1
4.3412.1
4.3413.1
4.3414.1
4.3415.1
4.3416.1
4.3417.1
4.3417.2
4.3417.3
4.3417.4
4.3417.5
4.3417.6
4.3417.8
4.3418.0
4.3418.1
4.3418.2
4.3418.3
4.3419.1
4.3419.2
4.3419.3
4.3421.1
4.3422.1
4.3423.1
4.5013.3
4.5195.1
4.5195.2
4.5196.1
4.5196.2
4.5197.1
4.5280.1
4.5281.1
4.5282.1

Příslušenství
Cubito, Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Dino, Lyra
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Cubito-N
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio, Zrcadla
Mio, Zrcadla
Mio
Cubito-N
Lyra pack
Lyra pack
Lyra pack
Lyra pack
Lyra pack
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus

74
70, 73
112
112
112
112
112
75
75
113
75
112
112
301
300
300
301
300
300
300
301
301
301
300
300
301
300
300
241, 257,
260, 264
320
73, 111, 320
320
320
320
320
239, 260
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
56
56
57
57
57
57
58
57, 58
94
94
94
94
95
95
94
94
94
94
95
95
97
96
95
95
96
97
96
96
97, 192
97, 193
97
57, 58
229
229
229
229
229
218
218
218
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rejstřík

Číslo výrobku
4.5283.1
4.5284.1
4.5285.1
4.5286.1
4.5286.2
4.5286.3
4.5287.1
4.5287.2
4.5287.3
4.5287.4
4.5288.1
4.5288.2
4.5291.1
4.5291.2
4.5292.1
4.5292.2
4.5293.1
4.5310.1
4.5311.1
4.5312.1
4.5312.2
4.5313.1
4.5313.2
4.5314.1
4.5314.2
4.5315.1
4.5315.2
4.5316.1
4.5316.2
4.5317.1
4.5317.2
4.5318.1
4.5319.1
4.5320.1
4.5321.1
4.5322.1
4.5323.1
4.5324.1
4.5325.1
4.5351.1
4.5351.2
4.5351.4
4.5360.1
4.5360.2
4.5361.1
4.5361.2
4.5362.1
4.5362.2
4.5363.1
4.5364.1
4.5365.1
4.5365.2
4.5366.1
4.5366.2
4.5371.1
4.5375.2
4.5376.2
4.5413.1
4.5413.2
4.5413.3
4.5413.4
4.5414.1
4.5414.2
4.5415.1
4.5415.2
4.5416.1
4.5416.3
4.5416.5
4.5416.7
4.5510.2
4.5510.3
4.5510.4
4.5510.6
4.5510.7
4.5510.8
4.5512.2
4.5512.3
4.5512.6
4.5512.7
4.5512.8
4.5514.2
4.5514.3
4.5514.4
4.5515.5
4.5515.6
4.5516.2
4.5516.3
4.5517.5

Název
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Lyra, Zrcadla
Petit
Petit
Petit
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Cube
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
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218
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
220
220
220
221
221
221
226
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
193, 227
193, 227
193, 227
193, 227
194, 228
194, 228
194, 228
194, 228
185
186
187
182
182
181
181
180
180
181
181
182
182
183
183
183
182
182
169
169
169
169
170
170
170
170
170
170
170
170
134
134
135
135
136
136
137
137
137
138
138
138
139
139
130
130
139
140
130

Číslo výrobku
4.5517.6
4.5518.5
4.5518.6
4.5518.7
4.5518.8
4.5519.5
4.5519.6
4.5520.1
4.5520.2
4.5520.3
4.5520.4
4.5522.1
4.5522.2
4.5524.1
4.5524.2
4.5526.3
4.5526.4
4.5528.1
4.5528.2
4.5529.1
4.5529.2
4.5529.3
4.5529.4
4.5530.1
4.5531.1
4.5532.1
4.5550.2
4.5550.3
4.5550.4
4.5550.5
4.5550.6
4.5552.2
4.5555.6
4.5555.7
4.5570.1
4.5570.3
4.5570.5
4.5571.1
4.5571.3
4.5571.5
4.5572.1
4.5572.3
4.5572.5
4.5573.1
4.5573.3
4.5573.5
4.5576.1
4.5576.3
4.5576.5
4.5580.1
4.5580.2
4.5583.1
4.5583.2
4.5587.1
4.5587.2
4.5590.1
4.5590.2
4.5593.1
4.5593.2
4.5595.1
4.5595.2
4.9158.3
4.9158.4
4.9420.1
4.9421.1
4.9422.1
4.9423.1
4.9426.1
4.9427.1
4.9428.1
4.9429.1
4.9430.1
4.9430.2
4.9430.3
4.9440.1
4.9440.2
4.9804.2
4.9804.3
4.9804.5
7.5254.3
7G0053707R
7V0011900R
7V0017700R
7V0017900R

Název
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
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131
131
132
131
132
132
133
140
140
141
142
141
141
144
144
143
143
142
142
133
133
133
133
137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144
Tigo
130, 131, 132, 133, 137,
138, 139, 140, 141, 143, 144
Tigo
143
Zeta
250
Zeta
250
Zeta
250
Zeta
251
Zeta
251
Zeta
251
Cube, Zrcadla
183, 193
Cube, Zrcadla
183, 193
Clear
190
Clear
191
Clear
191
Clear
190
Clear
191
Clear
191
Clear
190
Clear
191
Clear
191
Clear
190
Clear
191
Clear
191
Clear
190
Clear
191
Clear
191
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
30
Pure
31
Pure
31
Pure
31
Pure
31
Cube, Příslušenství
184, 318
Cube, Příslušenství
184, 318
Clear
190
Clear
190
Clear
190
Clear
190
Zrcadla
192
Zrcadla
192
Zrcadla
192
Zrcadla
192
Horizon
170, 184, 187, 221,
195, 228, 252
Sunrise
184, 187, 195, 221, 228
Moonbox
187, 184, 195, 221, 228
Lyra, Zeta, Příslušenství
228, 229,
250, 251, 318
Cube, Příslušenství
184, 318
Přílušenství
318
Příslušenství
318
Příslušenství
318
Příslušenství
320
Příslušenství
320
Příslušenství
321
Příslušenství
321
Příslušenství
321

Číslo výrobku
7V0018000R
7V0018500R
7V0025600R
7V0025700R
7V0025800R
7V0026000R
8.1014.1
8.1021.2
8.1021.3
8.1021.5
8.1042.2
8.1042.3
8.1042.4
8.1042.6
8.1071.1
8.1071.2
8.1071.3
8.1071.4
8.1121.2
8.1142.2
8.1142.3
8.1142.4
8.1212.2
8.1221.6
8.1221.7
8.1221.8
8.1221.9
8.1242.1
8.1242.2
8.1242.6
8.1261.1
8.1261.2
8.1261.3
8.1261.4
8.1301.0
8.1301.1
8.1338.1
8.1338.2
8.1338.3
8.1338.4
8.1338.5
8.1338.7
8.1339.1
8.1339.2
8.1339.3
8.1342.1
8.1342.2
8.1342.3
8.1371.4
8.1421.7
8.1436.1
8.1436.4
8.1438.1
8.1438.2
8.1438.3
8.1438.4
8.1442.0
8.1442.2
8.1471.2
8.1471.5
8.1471.6
8.1471.7
8.1471.9
8.1521.2
8.1538.1
8.1538.2
8.1539.0
8.1561.4
8.1561.5
8.1571.1
8.1661.2
8.1661.4
8.1742.2
8.1939.1
8.1961.0
8.1961.1
8.1971.1
8.1971.3
8.1995.0
8.1995.1
8.2021.3
8.2042.2
8.2042.3
8.2061.0
8.2061.1
8.2064.2
8.2071.1
8.2071.4

Název
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
JIKA ART
Tigo
Tigo
Tigo
Cubito
Cubito
Cubito
Cubito
Mio
Mio
Mio
Mio
Tigo
Cubito
Cubito
Cubito
Thalia
Tigo
Tigo
Tigo
Tigo
Cubito
Cubito
Cubito
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Ibon
Ibon
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Zeta
Zeta
Zeta
Pure
Pure
Pure
Mio
Tigo
Lyra
Lyra
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Cubito
Pure
Mio
Mio
Mio
Mio
Mio
Tigo
Lyra Plus
Lyra Plus
Zeta
Olymp Deep
Olymp Deep
Mio
Olymp
Olymp
Cubito
Lyra Plus
Olymp
Olymp
Mio
Mio
Lyra Plus
Cubito
Tigo
Cubito
Pure
Olymp Deep
Olymp
Olymp
Mio
Mio
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321
321
321
321
321
321
331
126
126
126
46, 52, 54
46, 53
46, 53
46
85
85
85
85
126
47, 52
47, 52
47
310
125
125
125
125
47, 53
47
54
161, 294
161
161
161
310
310
211, 218
211, 218
211, 218
211, 218
211, 219
211, 219
250
250
251
25
25
25
87, 297
125
229
229
210
210
210
210
48, 54
25
87
86
87
87
86
126
211
210
250
161, 294
162
86
165
164
48, 310
210
161
161, 294
85
85
210
46, 47, 48
127
49
26
162
165
299
88
89

rejstřík

Číslo výrobku
8.2115.6
8.2115.7
8.2122.7
8.2137.7
8.2138.6
8.2138.7
8.2161.5
8.2174.6
8.2174.7
8.2203.6
8.2203.7
8.2239.6
8.2239.7
8.2261.6
8.2261.7
8.2338.0
8.2338.2
8.2342.4
8.2361.5
8.2361.6
8.2361.7
8.2361.8
8.2361.9
8.2371.6
8.2421.6
8.2438.4
8.2438.6
8.2438.7
8.2461.6
8.2461.7
8.2471.6
8.2471.7
8.2538.6
8.2538.7
8.2561.6
8.2561.7
8.2571.6
8.2638.4
8.2638.6
8.2638.7
8.2661.6
8.2661.7
8.2761.2
8.2761.3
8.2761.4
8.2771.2
8.2771.3
8.2771.4
8.2821.2
8.2821.3
8.2821.4
8.2838.2
8.2838.3
8.2838.4
8.2861.2
8.2861.3
8.2861.4
8.3021.1
8.3038.1
8.3042.1
8.3061.1
8.3061.2
8.3142.2
8.3171.1
8.3238.0
8.3238.1
8.3242.3
8.3261.1
8.3261.2
8.3271.2
8.4020.0
8.4020.1
8.4110.0
8.4110.1
8.4306.0
8.4306.1
8.4307.0
8.4410.0
8.4760.1
8.5102.9
8.5104.6
8.5104.9
8.5208.1
8.5208.6
8.5209.1
8.5209.6
8.5213.1
8.5221.0

Název
Roman
Roman
Sam
Dino
Lyra Plus
Lyra Plus
Olymp Deep
Zeta
Zeta
Baby
Baby
Zeta
Zeta
Olymp
Olymp
Lyra Plus
Lyra Plus
Pure
Olymp
Olymp
Olymp
Olymp
Olymp
Mio
Tigo
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Olymp
Olymp
Mio
Mio
Lyra Plus
Lyra Plus
Olymp
Olymp
Mio
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp
Olymp
Olymp
Mio
Mio
Mio
Tigo
Tigo
Tigo
Lyra Plus
Lyra Plus
Lyra Plus
Olymp Deep
Olymp Deep
Olymp Deep
Tigo
Lyra Plus
Pure
Olymp
Olymp Deep
Cubito
Mio
Lyra Plus
Lyra Plus
Pure
Olymp
Olymp Deep
Mio
Livo
Livo
Domino
Domino
Golem
Golem
Golem
Korint
Split
Doris
Mira
Mira
Ravena
Ravena
Ravena
Ravena
Ravena
Tigo
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315
315
314
311
213, 312
213, 312
163
253, 313
253, 313
294
294
254, 314
254, 314
166
166
212
211
27
165
166, 167, 298
167, 298
167, 298
167, 298
90
127
215
215
215
167
167
91, 297
91, 297
213, 312
214, 313
164
164
90
214
214
215
163
164
167, 298
167, 298
167
90, 91, 297
90, 91, 297
91
127
127
127
215
215
215
164
164
164
127
212
26
165
162
49
88
213
215
27
166
163
90
303, 304, 305
306
308
304, 308
305
306
302, 303
307
308
310
309
309
277
277
277
277
277
149

Číslo výrobku
8.5221.1
8.5401.9
8.9001.3
8.9009.2
8.9011.0
8.9011.1
8.9034.9

8.9073.0
8.9073.2
8.9073.9
8.9106.0
8.9106.2
8.9107.0
8.9107.2
8.9107.3
8.9109.9
8.9127.1
8.9127.2
8.9135.3
8.9135.4
8.9136.1
8.9136.2
8.9136.3
8.9136.4
8.9137.8
8.9171.0
8.9171.1
8.9175.3
8.9200.3
8.9200.4
8.9252.0
8.9253.6
8.9269.1
8.9269.2
8.9269.3
8.9269.4
8.9271.1
8.9271.2
8.9283.8
8.9295.1
8.9299.9
8.9327.1
8.9327.2
8.9327.4
8.9327.6
8.9328.1
8.9328.2
8.9328.4
8.9337.0
8.9337.2
8.9338.0
8.9338.1
8.9338.3
8.9338.4
8.9338.5
8.9338.7
8.9342.1
8.9342.2
8.9360.7
8.9361.0
8.9361.1
8.9364.2
8.9364.3
8.9364.4
8.9364.6
8.9365.0
8.9365.5
8.9365.6
8.9365.7
8.9365.8
8.9365.9
8.9366.0
8.9366.2
8.9366.3
8.9366.4
8.9366.5
8.9366.9

Název
Tigo
Berenika
Příslušenství
Příslušenství
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149
309
322
27, 90, 91, 127,
163, 165, 297
Příslušenství
167, 299
Příslušenství
88, 297
Příslušenství
46, 47, 48, 49, 69, 85,
86, 87, 88, 105, 127, 161, 162,
164, 165, 210, 211, 212, 294,
302, 303, 305, 306, 309, 317
Příslušenství
304, 308, 317
Příslušenství
317
Příslušenství
317
Golem
303
Golem, Příslušenství
302, 303, 305,
306, 322
Golem
304
Golem
303
Livo, Příslušenství
303, 304, 305,
306, 322
Příslušenství
308
Příslušenství
322
Příslušenství
317
Příslušenství 91, 127, 167, 215, 298, 317
Příslušenství
91, 127, 167, 215, 298
Příslušenství
317
Příslušenství
91, 167, 215, 298, 317
Tigo, Olymp, Příslušenství
127, 167,
215, 298, 317
Příslušenství
91, 317
Příslušenství
297
Mio
89
Mio
89
Příslušenství
27, 90, 91, 127, 164,
165, 166, 167, 168, 298, 317
Golem, Příslušenství
302, 303, 304,
305, 306, 307, 317
Příslušenství
305, 306, 307, 322
Sam
314, 315
Livo
303, 304, 305, 306
Příslušenství
317, 323
Příslušenství
317, 323
Příslušenství
317, 323
Příslušenstv
26, 27, 162, 317, 323
Mio
49, 88, 90, 91, 297
Mio
49, 88, 90, 91, 297
Příslušenství
26, 317
Lyra Plus, Příslušenství
213, 214,
312, 313
Lyra Plus, Příslušenství 214, 215, 254,
309, 314, 315, 317
Zeta
253, 254, 311, 313, 314, 315
Příslušenství
322
Zeta
254, 311, 315
Zeta
254, 311, 315
Olymp
165, 166, 167, 298
Olymp
167, 298, 299
Olymp
165, 166, 167, 298
Dino
311, 314, 315
Dino, Zeta
311, 315
Lyra Plus
212, 214, 215
Lyra Plus
212, 214, 215
Lyra Plus
212, 214, 215
Lyra Plus, Tigo 127, 211, 212, 213, 312
Lyra Plus, Tigo 127, 211, 212, 213, 312
Lyra Plus
211, 212, 213, 312
Pure
26, 27, 28
Pure
26, 27, 28
Modul
290, 309
Olymp
162, 163, 164
Olymp
162, 163, 164
Modul
290, 301
Modul
289
Modul
289
Modul
283, 284
Modul
288
Modul
289
Modul
289
Modul
289
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Modul
283, 285
Příslušenství
321

Číslo výrobku
8.9367.3
8.9367.6
8.9369.6
8.9369.8
8.9370.8
8.9371.0
8.9371.1
8.9390.2
8.9407.2
8.9407.6
8.9407.7
8.9407.8
8.9417.1
8.9424.6
8.9424.9
8.9437.1
8.9438.0
8.9438.2
8.9438.3
8.9440.0
8.9461.4
8.9465.0
8.9465.1
8.9465.2
8.9465.8
8.9465.9
8.9467.0
8.9480.3
8.9480.4
8.9480.5
8.9480.6
8.9480.7
8.9480.8
8.9480.9
8.9481.0
8.9481.1
8.9482.7
8.9482.8
8.9504.9
8.9507.1
8.9507.2
8.9507.4
8.9507.6
8.9517.7
8.9565.0
8.9565.1
8.9565.2
8.9703.7
8.9748.5
8.9770.1
8.9777.2
8.9871.5
8.9902.5
8.9910.3
8.9921.0
8.9925.6
8.9964.6
7525005007
7822024000
7890085000
7890085001
7890085002
7890085005
7890095000
7890095001
7890095002
7890095005
7890095100
7890096000
7890096001
7890096005
7890096100
7890096102
7890098000
7890098001
7890098002
7890098005
7890099000
7890099001
7890099002
7890099005
Q.4040.0
Q.4070.0

Název
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Modul, Příslušenství
288, 289, 321
Modul
283, 284
Příslušenství
321
Příslušenství
321
Modul
283, 285
Modul, Zeta
254, 290, 295, 309, 315
Modul, Zeta
254, 290, 295, 315
Příslušenství
87, 297
Golem
306
Domino
304
Golem
302, 303, 304
Domino
270, 304, 307
Příslušenství
127
Příslušenství
86, 87, 94, 95, 297, 318
Příslušenství
85, 86, 161, 162,
164, 165, 210, 211, 320
Příslušenství
322
Příslušenství
322
Příslušenství
322
Příslušenství
322
Příslušenství
317
Příslušenství
26, 27, 162, 317
Modul
287
Modul
287
Modul
287
Modul
290, 299
Modul
290, 299
Příslušenství
321
Příslušenství
307
Příslušenství
307
Příslušenství
307
Příslušenství
308
Příslušenství
305
Příslušenství
305, 322
Příslušenství
322
Příslušenství
307
Příslušenství
307
Golem
307
Golem, Příslušenství
289, 306
Mira, Příslušenství
309, 322
Golem, Příslušenství
270, 302, 303,
304, 305, 322
Golem
270, 302, 303, 304, 305
Golem
302
Domino
304
Příslušenství
322
Modul
288
Modul
288
Modul
288
Baby
294
Tigo
127
Příslušenství
254, 309, 314, 315
Příslušenství
164, 317
Příslušenství
322
Příslušenství
90, 91, 127, 297
Příslušenství
277, 278
Příslušenství
304, 307, 308, 322
Příslušenství
322
Modul
284
Příslušenství
320
Příslušenství
127
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Modul
283
Příslušenství
318
Příslušenství
318
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k o u p e l n o v á s é r i e / PURE
I důležitá rozhodnutí mohou být dílem okamžiku. Vstupte
s námi do koupelny, v níž se budete moci nadechnout
nadčasové elegance a okamžitě si zamilujete budoucnost.
Bude patřit čistým liniím, noblesnímu vzhledu a naprosto
jednoduchým řešením prostoru.
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k o u p e l n o v á s é r i e / PURE

Na fotograﬁi můžete vidět novinku - obklady a dlažby Jika. Konkrétně se jedná o dlažby CITY Gris 30×60 R a CITY LAPATO
Antracita 60×60 R. V kouplně jsou použité vodovodní baterie série Mio-N. Umyvadlová baterie s úsporným perlátorem průtok
5,7 l/min. Ve sprchovém koutě je luxusní tenká hlavová sprcha s funkcí dešťového efektu, průtok pouhých 12 l/min.

Plně kapotovaný klozet Jika Pure lze pořídit jako samostatně stojící i závěsný. V obou případech je nejen
zajímavý na pohled, ale poskytne především pohodlí, protože byl navržen na základě zkušeností při konstrukci
těch nejpohodlnějších židlí. Oba klozety jsou projektovány na výšku 43 cm od podlahy, což zohledňuje nejen
stárnoucí generaci, jíž se špatně vstává, ale i stále vyšší populaci, která za poslední století narostla o celých
10 cm. Oba klozety mají odpady kapotované, tedy ukryté, takže nejsou vidět shora ani zdola od podlahy.
Plná kapotáž nejen zajímavě vypadá, ale také podstatně ulehčí udržování koupelny. Jejich zadní stěna je totiž
napevno přisazena ke zdi, takže podlahu kolem lze jednoduše vytřít.

k o u p e l n o v á s é r i e / PURE

Praktická umyvadla Pure s hloubkou 34,5 cm se zavěšují na zeď. Lze je doplnit prostornou skříňkou,
deskou či jen chromovaným sifonem.
Ať už zvolíte umyvadlo (50, 60, 80 × 34,5 cm), nebo dvojumyvadlo (100 × 34,5 cm) s asymetricky
umístěnou baterií, ušetříte místo a získáte ve své koupelně komfortní prostor navíc.

Takto označený
výrobek prošel všemi
kvalitativními testy.

Záruka 10 let na všechny
keramické výrobky
a koupelnové doplňky.

Speciální keramický povrch,
který odpuzuje vodu a zabraňuje
ulpívání vodního kamene.
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Nabídku podomítkových modulů naleznete
v kapitole Podomítkové moduly.

sprchové vaničky a skleněné stěny

keramika

nábytek

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / PURE

Koupelnové doplňky Generic naleznete v kapitole Koupelnové
doplňky.

GENERIC

Koupelnové doplňky Design
a Generic naleznete v kapitole
Koupelnové doplňky.

doporučené baterie

PURE

doporučené doplňky

doplňky

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / PURE

MIO-N

Baterie Mio-N naleznete v kapitole
Mio.

22 / 23

k o u p e l n o v á s é r i e / PURE

Nejkratší dvojumyvadlo značky Jika je široké pouhých 100 cm, takže se vejde i do velmi malé koupelny. Přesto pomůže vytvořit
potřebný komfort a dostatek intimního prostoru. Může být v kombinaci s umyvadlovou skříňkou se zásuvkami, nebo pouze s designovými chromovanými sifony. Doporučujeme kombinovat s umyvadlovými bateriemi série Mio.

k e r a m i k a / PURE

umyvadlo 50 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
bílá

8.1342.1.xxx.106.1

umyvadlo 50 cm s otvorem pro baterii vpravo

1 682 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
bílá
2 177 Kč

umyvadlo 60 cm

8.1342.2.xxx.106.1 umyvadlo 60 cm s otvorem pro baterii vpravo

umyvadlo 80 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1342.3.xxx.106.1 umyvadlo 80 cm s otvorem pro baterii vpravo*

Cena
bílá
3 859 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota

dvojumyvadlo 100 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1442.2.xxx.104.1 dvojumyvadlo 100 cm se 2 otvory pro baterii*

Cena
bílá
5 443 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Umyvadla doporučujeme kombinovat s umyvadlovými bateriemi série Mio.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

Náhradní díly najdete na straně 317.
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k e r a m i k a / PURE

závěsný klozet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
bílá

8.2042.3.xxx.000.1 závěsný klozet, hluboké splachování
(včetně instalační sady Easy ﬁt)

4 113 Kč

Objednat zvlášť:
8.9342.1.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací,
nerezové úchyty
8.9342.2.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací,
nerezové úchyty, Slowclose
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávací hmota
8.9269.4.000.000.1 protihluková a vyrovnávací podložka

1 021 Kč
1 536 Kč
171 Kč
238 Kč

Náhradní díly:
8.9283.8.000.000.1 Jika Easy ﬁt pro skryté uchycení na stěnu

626 Kč
Pozor na výšku připojení.

závěsný bidet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 304

302

Cena
bílá

x

x

3 595 Kč

8.3042.1.xxx.yyy.1 závěsný bidet
(včetně instalační sady Easy ﬁt)
Objednat zvlášť:
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávací hmota
8.9269.4.000.000.1 protihluková a vyrovnávací podložka

171 Kč
238 Kč

Náhradní díly:
8.9283.8.000.000.1 Jika Easy ﬁt pro skryté uchycení na stěnu

626 Kč

Pozor na výšku připojení.

K Jika keramickým výrobkům doporučujeme Jika podomítkové moduly. Nabídku podomítkových modulů a splachovacích tlačítek naleznete na str. 282-290.
Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

000 bílá

100 JIKA perla

k e r a m i k a / PURE

samostatně stojící klozet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2342.4.xxx.000.1 samostatně stojící klozet

Cena
bílá
3 803 Kč

Objednat zvlášť:
8.9342.1.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, 1 021 Kč
nerezové úchyty
8.9342.2.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, 1 536 Kč
nerezové úchyty, Slowclose
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávací hmota
171 Kč
8.9269.4.000.000.1 protihluková a vyrovnávací podložka
238 Kč
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno Vario 70-220 mm
1 592 Kč
Náhradní díly:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada

92 Kč

samostatně stojící bidet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.3242.3.xxx.302.1 samostatně stojící bidet

Cena
bílá
3 596 Kč

Objednat zvlášť:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro bidet

92 Kč

K Jika keramickým výrobkům doporučujeme Jika podomítkové moduly. Nabídku podomítkových modulů a splachovacích tlačítek naleznete na str. 282-290.
Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

000 bílá

100 JIKA perla

TOTAL CLEAN

ANTIBAK

VARIO

Systém splachovacích kanálku po celém
obvodu klozetové mísy zaručuje dokonalé
omytí, a to s objemem 4,5/3 l.

Glazovaný vnitřní kruh a odpad klozetů,
který zabraňuje ulpívání nečistot.

Odpad, který umožňuje vodorovné,
svislé i šikmé napojení.

Náhradní díly najdete na straně 317.
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sedátko s poklopem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
bílá
8.9342.1.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, 1 021 Kč
nerezové úchyty
8.9342.2.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, 1 536 Kč
nerezové úchyty, Slowclose

K Jika keramickým výrobkům doporučujeme Jika podomítkové moduly. Nabídku podomítkových modulů a splachovacích tlačítek naleznete na str. 282-290.
Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

000 bílá

100 JIKA perla

Samozřejmostí je moderní sedátko se zpomalovacím systémem Slowclose. Neruší vzhled, je lehké a moderní, tzv. sendvičové,
kdy horní poklop nepřekrývá sedátko. Mimochodem – je to nejmodernější a průlomové řešení vzhledu sedátek. Jedinečná je
také snadná instalace sedátka, a to díky snadno odepínacímu uchycení - stačí jedno stisknutí a sedátko lze odejmout.

SLOWCLOSE
Důmyslný mechanismus zpomalující
sklápění WC sedátka.

TENKÉ SEDÁTKO
Jedinečný nový tenký design sedátka
skvěle doplňuje tvar klozetu Pure. Také
ve variantě se Slowclose sklápěním.

stříbrné
iontové
částice

bakterie

ANTIBAK WC SEDÁTKA
Materiál sedátek je obohacený
o složku s trvalým antibakteriálním
a protiplísňovým účinkem.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / PURE

Plnovýsuvné pojezdy
zásuvek.

Pojezdy zásuvek s brzdou
a dojezdem.

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

Bílá je věčnou a nadčasovou barvou našich koupelen. Ovšem řada Pure
ji raﬁnovaně kombinuje s jemnými ořechovými tóny. Stačí otevřít dvířka
a dřevěný dekor polic hřejivě zasvítí i pohladí.

TEST 30 KG
Zásuvka s minimální
nosností 30 kg.

Luxusní vzhled zásuvek podtrhují elegantní chromované úchyty
nad bíle lakovaným čelem. Blýskají se v koupelně v dokonalé symbióze
s designovou keramikou.

HOME SERVIS
Záruční servis u zákazníka.
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umyvadlo 50 cm
Popis výrobku

338

4.5580.1.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 50 cm, s 1 zásuvkou
4.5580.2.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 50 cm, se 2 zásuvkami

Cena
bílá
6 106 Kč
6 924 Kč

545

Číslo výrobku

338

545

480

480

umyvadlo 60 cm

4.5583.1.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 60 cm, s 1 zásuvkou
4.5583.2.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 60 cm, se 2 zásuvkami

Cena
bílá
6 558 Kč
7 369 Kč

338

Popis výrobku

545

Číslo výrobku

338

545

580

580

umyvadlo 80 cm

4.5587.1.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 80 cm, s 1 zásuvkou
4.5587.2.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 80 cm, se 2 zásuvkami

Cena
bílá
7 029 Kč
8 128 Kč

338

Popis výrobku

545

Číslo výrobku

338

545

780

780

Popis výrobku

4.5590.1.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 100 cm, s 1 zásuvkou
4.5590.2.174.500.1 skříňka pod umyvadlo 100 cm, se 2 zásuvkami

Cena
bílá
8 208 Kč
10 171 Kč

338

Číslo výrobku

545

dvojumyvadlo 100 cm

338

545

980

980

Umyvadla doporučujeme kombinovat s umyvadlovými bateriemi série Mio a Mio-N.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / PURE

střední skříňka
Číslo výrobku

Popis výrobku

350

884

4.5593.1.174.500.1 střední skříňka, 1 dveře levé, 2 police, dekor dřevo
4.5593.2.174.500.1 střední skříňka, 1 dveře pravé, 2 police, dekor dřevo

Cena
bílá
5 144 Kč
5 144 Kč

350

vysoká skříňka
Číslo výrobku

Popis výrobku

350

1730

4.5595.1.174.500.1 vysoká skříňka, 1 dveře levé, 5 polic, dekor dřevo
4.5595.2.174.500.1 vysoká skříňka, 1 dveře pravé, 5 polic, dekor dřevo

Cena
bílá
6 924 Kč
6 924 Kč

350

Náhradní díly najdete na straně 318.
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Pure ocel o vé vaničky
Ocelové vaničky Pure jsou dostupné v bílé i černé
barvě, a dodávají tak koupelnovému setu Pure další
rozměr. Skvěle zapadají do konceptu čistých linií
a nadčasové elegance koupelny budoucnosti.

Výhody
prodloužená záruka 30 let
výška pouze 3 cm
kvalitní ocel Premium steel
na výběr z bílé a černé varianty
obě barevné verze dostupné také v provedení Antislip

s p r c h o v é v a n i č k y / PURE

ocelová sprchová vanička obdélníková bílá

NOVINKA

PREMIUM

*Výrobek na objednávku.

ANTISLIP

Vaničky Pure jsou vhodné pro zabudování do podlahy.

povrch vaničky s Antislipem

8 660 Kč

8 944 Kč

8 972 Kč

9 256 Kč

8 505 Kč

8 789 Kč

8 816 Kč

9 100 Kč

9 126 Kč

9 410 Kč

B
=

=

105 - min

2.1642.0.xxx.000.1 sprchová vanička 1200 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami
2.1642.2.xxx.000.1 sprchová vanička 1300 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.4.xxx.000.1 sprchová vanička 1400 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.1.xxx.000.1 sprchová vanička 1200 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.3.xxx.000.1 sprchová vanička 1300 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.5.xxx.000.1 sprchová vanička 1400 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*

A

Cena
Cena
000
600
bílá
Antislip
8 350 Kč 8 634 Kč

=

Popis výrobku

=

Číslo výrobku

30

A
1200
1300
1400
1200
1300
1400

2.1642.0
2.1642.2
2.1642.4
2.1642.1
2.1642.3
2.1642.5

šarže 000 - bílá
šarže 600 - Antislip

B
800
800
800
900
900
900

Vaničky Pure jsou mělké, proto doporučujeme sifon 2.9423.0, který má vysoký
průtok 54 l/min.

Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm, s nerezovou krytkou
113 mm, průtok 54 l/min, včetně montážního příslušenství

Cena
771 Kč

SPECIAL line

ocelová sprchová vanička obdélníková čer ná

NOVINKA

PREMIUM

*Výrobek na objednávku.
Vaničky Pure jsou vhodné pro zabudování do podlahy.

ANTISLIP
povrch vaničky s Antislipem

8 660 Kč

8 944 Kč

8 972 Kč

9 256 Kč

8 505 Kč

8 789 Kč

8 816 Kč

9 100 Kč

9 126 Kč

9 410 Kč

šarže 016 - černá
šarže 616 - Antislip

B
=

=

105 - min

2.1642.0.xxx.000.1 sprchová vanička, 1200 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.2.xxx.000.1 sprchová vanička, 1300 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.4.xxx.000.1 sprchová vanička, 1400 x 800 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.1.xxx.000.1 sprchová vanička, 1200 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.3.xxx.000.1 sprchová vanička, 1300 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*
2.1642.5.xxx.000.1 sprchová vanička, 1400 x 900 mm,
ocel, s protihlukovými podložkami*

A

Cena
Cena
016
616
černá
Antislip
8 350 Kč 8 634 Kč

=

Popis výrobku

=

Číslo výrobku

30

2.1642.0
2.1642.2
2.1642.4
2.1642.1
2.1642.3
2.1642.5

A
1200
1300
1400
1200
1300
1400

B
800
800
800
900
900
900

Vaničky Pure jsou mělké, proto doporučujeme sifon 2.9423.0, který má vysoký
průtok 54 l/min.
Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm, s nerezovou krytkou
113 mm, průtok 54 l/min, včetně montážního příslušenství

Cena
771 Kč

SPECIAL line

rám pro vaničku Pure
Číslo výrobku
2.9842.0.000.000.1
2.9842.1.000.000.1
2.9842.2.000.000.1
2.9842.3.000.000.1
2.9842.4.000.000.1
2.9842.5.000.000.1

Popis výrobku
rám pro vaničku Pure 1200 × 800 mm, rozměr 1160 × 760 mm
rám pro vaničku Pure 1200 × 900 mm, rozměr 1160 × 860 mm
rám pro vaničku Pure 1300 × 800 mm, rozměr 1260 × 760 mm
rám pro vaničku Pure 1300 × 900 mm, rozměr 1260 × 860 mm
rám pro vaničku Pure 1400 × 800 mm, rozměr 1360 × 760 mm
rám pro vaničku Pure 1400 × 900 mm, rozměr 1360 × 860 mm

Cena
2 890 Kč
2 890 Kč
2 947 Kč
2 947 Kč
3 005 Kč
3 005 Kč

Vaničky Pure lze instalovat také s pomocí rámu. Pro více informací o možnostech instalace využijte montážní návod na www.jika.cz.

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Var ia bil n í s k l e n ě n é st ěny Pure
Dodejte své koupelně moderní
a výjimečný vzhled pomocí skleněných
stěn Pure. Speciální skla můžete
poskládat do několika podob tak,
aby sprchový prostor dokonale využil
možnosti vaší koupelny. Postavit sprchový
kout prostřednictvím skel Pure je hračka.

Výhody
8 mm bezpečnostní sklo
speciální povrchová úprava JIKA perla
GLASS zaručující snadnou údržbu
kompatibilní nejen s ocelovými vaničkami
Pure, ale také s vaničkami Padana
z litého mramoru
skla Pure výborně využijete i na dlažbu

skleněná stěna pevná

NOVINKA
B

Cena
12 192 Kč
12 993 Kč

A (X)
Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6742.0.002.668.1 skleněná stěna pevná 120 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm a 120×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně dvou vzpěr
2.6742.1.002.668.1 skleněná stěna pevná 130 cm pro sprchovou vanicku 130×80 cm a 130×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně dvou vzpěr
2.6742.2.002.668.1 skleněná stěna pevná 140 cm pro sprchovou vanicku 140×80 cm a 140×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně dvou vzpěr

Číslo
výrobku

14 993 Kč

Rozměry skel (mm)
X
1 180
1 280
1 380

2.6742.0
2.6742.1.
2.6742.2

Z
2 000
2 000
2 000

Rozměry vaničky (mm)
A
1 200
1 300
1 400

B
800/900
800/900
800/900

skleněná stěna boční

NOVINKA
B

Cena
9 191 Kč
X

9 691 Kč

C
A

Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6742.9.002.668.1 skleněná stěna boční 68 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm, 120×90 cm, 130×80
cm a 130×90 cm s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry
2.6842.0.002.668.1 skleněná stěna boční 79,5 cm pro sprchovou vaničku 140×80 cm a 140×90 cm
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry

Číslo
výrobku
2.6742.9
2.6842.0

Z
2 000
2 000

Rozměry
vaničky (mm)
A
B
1 200/1300 800/900
1 400
800/900

Rozměr
vstupu (mm)
C
516/616
616

B

Cena
12 192 Kč

X
684
784

12 992 Kč

A (X)
Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6742.3.002.668.1 skleněná stěna boční 120 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm a 120×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry
2.6742.4.002.668.1 skleněná stěna boční 130 cm pro sprchovou vaničku 130×80 cm a 130×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry
2.6742.5.002.668.1 skleněná stěna boční 140 cm pro sprchovou vaničku 140×80 a 140×90, s úpravou
JIKA perla GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry
2.6942.7.002.668.1 skleněná stěna boční 88 cm pro sprchovou vaničku 90×90 cm, s úpravou JIKA perla
GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry
2.6942.8.002.668.1 skleněná stěna boční 98 cm pro sprchovou vaničku 100×80 cm, s úpravou JIKA perla
GLASS, včetně bočního proﬁlu a vzpěry

Rozměry skel (mm)

13 992 Kč
10 373 Kč
10 373 Kč

Číslo
výrobku
2.6742.3
2.6742.4
2.6742.5
2.6942.7
2.6942.8

Rozměry skel (mm)
X
1 184
1 284
1 384
884
984

Z
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Rozměry vaničky (mm)
A
1 200
1 300
1 400
900
1 000

B
800/900
800/900
800/900
900
800

s p r c h o v é s t ě n y / PURE

skleněná stěna boční včetně krátkého skla

NOVINKA
Y
X

C

Z

A

Číslo
výrobku

Rozměry skel (mm)
X
697
797

2.6842.1
2.6842.2

Y
200
200

Y

B

C

Cena
15 193 Kč

Rozměry
Rozměr
vaničky (mm)
vstupu (mm)
Z
A
B
C
2 000 1 200/1300 800/900 503/603
2 000 1 400 800/900
603

A (X)

15 993 Kč

Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6742.6.002.668.1 skleněná stěna boční 120 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm a 120×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, proﬁlu pro spojení dvou skel,
bočního proﬁlu a vzpěry
2.6742.7.002.668.1 skleněná stěna boční 130 cm pro sprchovou vaničku 130×80 cm a 130×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, proﬁlu pro spojení dvou skel,
bočního proﬁlu a vzpěry
2.6742.8.002.668.1 skleněná stěna boční 140 cm pro sprchovou vaničku 140×80 cm a 140×90 cm,
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, proﬁlu pro spojení dvou skel,
bočního proﬁlu a vzpěry

B

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
2.6842.1.002.668.1 skleněná stěna boční 68 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm,120×90 cm, 130×80 12 192 Kč
cm a 130×90 cm s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, proﬁlu pro spojení
dvou skel, bočního proﬁlu a vzpěry
2.6842.2.002.668.1 skleněná stěna boční 79,5 cm pro sprchovou vaničku 140×80 cm a 140×90 cm
12 692 Kč
s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, proﬁlu pro spojení dvou skel,
bočního proﬁlu a vzpěry

Číslo
výrobku

Rozměry skel (mm)

X
2.6742.0 1 200
2.6742.1 1 300
2.6742.2 1 400

16 993 Kč

Y
200
200
200

Rozměry
Rozměr
vaničky (mm)
vstupu (mm)
A
B
C
1 200 800/900 600/700
1 300 800/900 600/700
1 400 800/900 600/700

Z
2 000
2 000
2 000

walk in do rohu pro sprchovou vaničku

NOVINKA
B(Y)

Cena
15 193 Kč
X

15 993 Kč

C
A

Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6842.3.002.668.1 walk in do rohu 68×80 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm, 130×80 cm, včetně
dvou bočních proﬁlů a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6842.4.002.668.1 walk in do rohu 68×90 cm pro sprchovou vaničku 120×90 cm, 130×90 cm, včetně
dvou bočních proﬁlů a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6842.5.002.668.1 walk in do rohu 79,5 cm ×80 pro sprchovou vaničku 140×80 cm, včetně dvou bočních
proﬁlů a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6842.6.002.668.1 walk in do rohu 79,5×90 cm pro sprchovou vaničku 140×90 cm, včetně dvou bočních
proﬁlů a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS

Číslo
výrobku

17 593 Kč

Rozměry skel (mm)
X
684
684
784
784

2.6842.3
2.6842.4
2.6842.5
2.6842.6

17 593 Kč

Y
784
884
784
884

Rozměry
vaničky (mm)
Z
A
B
2 000 1 200/1300 800
2 000 1 200/1300 900
2 000 1 400
800
2 000 1 400
900

Rozměr
vstupu (mm)
C
516/616
516/616
516
516

walk in do prostoru pro sprchovou vaničku

NOVINKA
B(Y)

Cena
24 384 Kč
X

25 185 Kč

C
A

Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6842.7.002.668.1 walk in 68×80 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm, 130×80 cm, včetně dvou
bočních proﬁlů, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6842.8.002.668.1 walk in 68×90 cm pro sprchovou vaničku 120×90 cm, 130×90 cm, včetně dvou
bočních proﬁlů, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6842.9.002.668.1 walk in 79,5×80 cm pro sprchovou vaničku 140×80 cm, včetně dvou bočních proﬁlů,
proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.0.002.668.1 walk in 79,5×90 cm pro sprchovou vaničku 140×90 cm, včetně dvou bočních proﬁlů,
proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS

Číslo
výrobku

27 285 Kč

2.6842.7
2.6842.8
2.6842.9
2.6842.0

27 285 Kč

Rozměry skel (mm)
X
694
694
794
794

Y
784
884
784
884

Z
2 000
2 000
2 000
2 000

Rozměry
vaničky (mm)
A
B
1 200/1300 800
1 200/1300 900
1 400
800
1 400
900

Rozměr
vstupu (mm)
C
506/606
506/606
606
606

„L“ skleněná stěna

NOVINKA
B(Y)

Cena
19 994 Kč
21 394 Kč

X
A
Z

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.6942.1.002.668.1 „L“ skleněná stěna 120×80 cm pro sprchovou vaničku 120×80 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.2.002.668.1 „L“ skleněná stěna 120×90 cm pro sprchovou vaničku 120×90 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.3.002.668.1 „L“ skleněná stěna 130×80 cm pro sprchovou vaničku 130×80 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.4.002.668.1 „L“ skleněná stěna 130×90 cm pro sprchovou vaničku 130×90 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.5.002.668.1 „L“ skleněná stěna 140×80 cm pro sprchovou vaničku 140×80 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
2.6942.6.002.668.1 „L“ skleněná stěna 140×90 cm pro sprchovou vaničku 140×90 cm, včetně bočního
proﬁlu, proﬁlu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS

22 684 Kč

Číslo
výrobku

22 984 Kč

2.6942.1
2.6942.2
2.6942.3
2.6942.4
2.6942.5
2.6942.6

22 684 Kč
24 984 Kč

Rozměry skel (mm)
X
1 194
1 194
1 294
1 294
1 394
1 394

Y
784
884
784
884
784
884

Z
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Rozměry
vaničky (mm)
A
B
1 200
800
1 200
900
1 300
800
1 300
900
1 400
800
1 400
900

Náhradní díly najdete na straně 319.
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k o u p e l n o v é d o p l ň k y / PURE

Koupelnové doplňky Pure jsou jemné, příjemně hladké do ruky. Kombinace matně bílého skla a chromu povyšuje
praktický doplněk na designovou lahůdku, na detail, který je tečkou za dokonalým dílem. Poskytujeme na ně
desetiletou záruku.

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.833B.2.004.100.1 držák se skleněným dávkovačem 550 Kč
tekutého mýdla, obsah 203 ml,
chrom, matné sklo

52

10,7

29,8

10,7

16,4

11

7,6

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.6.004.000.1 police na ručníky se závěsnou
tyčí, 50 × 30 cm, chrom

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.

29,8

Cena
2 011 Kč

k o u p e l n o v é d o p l ň k y / PURE

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
339 Kč
3.833B.1.004.000.1 držák se skleněnou mýdlenkou,
průměr 11 cm, chrom, matné sklo

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843B.2.004.100.1 držák toaletního papíru, chrom

8,2

11,2

3

11

6,3

6,3

13,2

Cena
475 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
366 Kč
3.823B.1.004.000.1 držák se skleněným pohárkem,
výška 11,5 cm, chrom, matné sklo

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843B.2.004.000.1 držák toaletního papíru
s krytem, chrom

Cena
821 Kč

9,5
9,5

10

9,5

9,5

11,2

12,9

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.3.004.000.1 háček na ručníky, výška
5,2 cm, chrom

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.1.004.000.1 závěsná tyč na ručníky 40 cm,
chrom

2,5

5,2

1,6

Cena
130 Kč

7,5

7,5

2

40

Cena
542 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
283 Kč
3.853B.1.004.000.1 skleněná polička 40 cm včetně
držáků, chrom, transparentní sklo
10

2,2

39,9

10

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky 60 cm,
chrom

Cena
636 Kč

60

7,5

2

7,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
321 Kč
3.853B.2.004.000.1 skleněná polička 60 cm včetně
držáků, chrom, transparentní sklo
57
2,2

10

10

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.1.004.400.1 držák ručníku, otočný, 41 cm,
chrom

4

12,3

4

22,5

Cena
458 Kč

4

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.4.004.000.1 držák ručníku 22,5 × 12,5 cm,
chrom

4

8,7

41

Cena
481 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813B.4.004.400.1 držák ručníku 22,5 × 16,5 cm,
chrom

9,5

38,2

9,5

16,3

7,6

Cena
525 Kč

4
4

22,5

Cena
481 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843B.1.004.000.1 WC souprava včetně kartáče
a skleněné misky, výška
40 cm, chrom
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBITO
Čisté, moderní tvary keramiky, nábytku i každého z doplňků
vycházejí z přímočaré geometrie současných trendů.
Nový nábytek v provedení dub, v kombinaci s elegantní úchytkou
zapuštěnou do hrany dvířek, je nadčasovou módní variantou.
Samozřejmostí u luxusní řady Cubito značky Jika je dokonalé
technické provedení s důrazem na funkčnost.
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBITO

Na fotograﬁi můžete vidět novinku - obklady a dlažby Jika. Konkrétně se jedná o obklad MELBOURNE Beige B6 31×61
a dlažbu SICILY Beige B6 45×45.

k o u p e l n o v á s é r i e / CUBITO

Asymetrická umyvadla jsou aktuálním trendem při řešení koupelen nejen v atypických místnostech. Umyvadlo Cubito
o šířce 75 cm s odkládací plochou podle požadavků vlevo či vpravo ideálně využije každý centimetr místa i ve velmi
malém prostoru. Umyvadla série Cubito ideálně doplňují vodovodní baterie ze série Mio-N.

Umyvadlová výklopná skříňka v kombinaci
s umývátkem Cubito zabere v koupelně
vskutku zanedbatelný prostor. Je široká
44 cm a hluboká pouhých 24 cm. Přitom
se do ní vejdou nejen toaletní potřeby, ale
i čisticí prostředky.
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBITO

Dvojumyvadlo s nábytkem v bílém provedení dodá každé koupelně svěží, čístý a moderní vzhled. Umyvadlová skříňka nabízí
velký úložný prostor v podobě dvou zásuvek.
Ve sprchovém koutě je použita extra tenká hlavová sprcha Cubito-N s dešťovým efektem a průtokem pouhých 12 l/min.

Ať už se v koupelně rozhodnete pro variantu nábytku v bílé barvě nebo v jednom z dřevěných dekorů, vždy bude vaše
rozhodnutí správné. Nábytek v barvě dub i tmavá borovice koupelnu příjemně proteplí. Bílá barva Cubito nábytku naopak
zastupuje koupelnovou klasiku.

k o u p e l n o v á s é r i e / CUBITO

Na fotograﬁi můžete vidět novinku - obklady a dlažby Jika. Konkrétně se jedná o dlažbu FOCUS Gris 60×60 R a FOCUS
DEKOR Gris 60×60. Ve sprchovém koutě je instalován sprchový sloup s pákovou baterií - mezi hlavní výhody patří možnost
výškově nastavitelné hlavová sprchy průměr 200 mm v rozmezí 400 mm, ruční sprcha se 4 druhy proudů, sprchová hadice s
funkcí Antitwist proti překroucení.

Nábytek Cubito nabízí širokou škálu kombinací různých typů skříněk
a jejich povrchových úprav. Sortiment rozšiřují desky s výřezy pod
umyvadla o šířkách 45–75 cm a skříňky pod desky. Podpěra desky
v bílé nebo ve stříbrné barvě skvěle poslouží jako držák na ručník.
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nábytek

keramika

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / CUBITO

Nabídku podomítkových modulů naleznete v kapitole
Podomítkové moduly.

Kompletní nabídku
sprchových vaniček
naleznete v kapitole
Vany a vaničky.

CUBITO

doporučené doplňky

doplňky

vodovodní baterie

sprchové kouty a dveře

vany a vanové zástěny

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / CUBITO

DESIGN

GENERIC

Koupelnové doplňky Design
a Generic naleznete v kapitole
Koupelnové doplňky.
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k e r a m i k a / CUBITO

umyvadlo 55, 60, 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1042.2.xxx.yyy.1
8.1042.3.xxx.yyy.1
8.1042.4.xxx.yyy.1
8.1995.1.000.028.1

umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm
kryt na sifon s instalační sadou
(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)

yyy: 104

109

Cena
bílá

x
x
x

x
x
x

685 Kč
1 752 Kč
2 090 Kč
1 701 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

Cena
52 Kč
1 164 Kč
740 Kč

umyvadlo 85 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104

Cena
bílá

8.1042.6.xxx.yyy.1 umyvadlo 85 cm*
8.1995.1.000.028.1 kryt na sifon s instalační sadou
(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)

x

5 390 Kč
1 701 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota
Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 32,17 €.
Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla).

Cena
52 Kč
1 164 Kč
740 Kč

k e r a m i k a / CUBITO

umývátko 45 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1142.2.xxx.yyy.1

umývátko 45 cm

yyy: 104

Cena
bílá

x

1 514 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

Cena
52 Kč
1 164 Kč
740 Kč

asymetrické umývátko 45 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 105 106

x

8.1142.3.xxx.yyy.1 asymetrické umývátko
45 cm, včetně instalační sady,
s odkládací plochou vlevo

Cena
bílá

8.1142.3, levé

8.1142.4, pravé

1 682 Kč

x

1 682 Kč

Objednat zvlášť:
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

Cena
1 164 Kč
740 Kč

8.1142.4.xxx.yyy.1 asymetrické umývátko
45 cm, včetně instalační sady
s odkládací plochou vpravo

asymetrické umyvadlo 75 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1242.1.xxx.yyy.1 asymetrické umyvadlo 75 cm,
levé
8.1242.2.xxx.yyy.1 asymetrické umyvadlo 75 cm,
pravé
8.1995.1.000.028.1 kryt na sifon s instalační sadou
(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)

yyy: 104 109

Cena
bílá

x

x

4 174 Kč

x

x

4 174 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

8.1242.1, levé

8.1242.2, pravé

1 701 Kč

Cena
52 Kč
1 164 Kč
740 Kč

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

Náhradní díly najdete na straně 317.
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k e r a m i k a / CUBITO

dvojumyvadlo 130 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104

109

Cena
bílá

x

x

8 211 Kč
1 701 Kč

8.1442.0.xxx.yyy.1 dvojumyvadlo 130 cm*
8.1995.1.000.028.1 kryt na sifon s instalační sadou
(č.výr.: 8.9001.5.000.000.1)
Objednat zvlášť:
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm,
chrom, mosaz
*součástí balení je vyrovnávací hmota

Cena
1 164 Kč

dvojumyvadlo 130 cm s krytem na sifon
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104

109

Cena
bílá

x

x

8 211 Kč
1 701 Kč

8.1442.0.xxx.yyy.1 dvojumyvadlo 130 cm*
8.1995.1.000.028.1 kryt na sifon s instalační sadou
(č.výr.: 8.9001.5.000.000.1)
*součástí balení je vyrovnávací hmota

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4” – 32 mm,
chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

Cena
52 Kč
1 164 Kč

Číslo výrobku

Cena
bílá
1 967 Kč

740 Kč

zápustné umyvadlo
Popis výrobku

8.1742.2.000.104.1 zápustné umyvadlo 55 cm, 1 otvor pro baterii

umyvadlový si fon a rohový ventil
Příslušenství
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
(pro dvojumyvadlo objednat 2 ks)

Cena
52 Kč

3.7473.0.004.000.1 umyvadlový sifon, 5/4” – 32 mm,
chrom, mosaz
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks

1 164 Kč
740 Kč

doporučujeme
Příslušenství
Cena
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
52 Kč
3.7471.0.004.000.1 umyvadlový sifon Mio 5/4“–32 mm, chrom, mosaz 867 Kč
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks
703 Kč

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

k e r a m i k a / CUBITO

závěsný bidet

x

x

3 340 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovými krytkami

Cena
68 Kč
105 Kč

180

560

400

Cena
bílá

300

60

302

190
120

8.3142.2.xxx.yyy.1 závěsný bidet Cubito

yyy: 304

325

Popis výrobku

120
100

Číslo výrobku

Ch. 304
560

400
190
120

325
215
120

560

145
210

180

60

120

360

Ch. 302

závěsný klozet
560

400

44

Objednat zvlášť:
Cena
8.9271.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakte- 1 219 Kč
riální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty
1 801 Kč
8.9271.2.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE

180

75

8.2042.2.xxx.000.1 závěsný klozet Cubito

Cena
bílá
3 746 Kč

135

Popis výrobku

225
100

Číslo výrobku

360

Pro sérii Cubito doporučujeme stojící a závěsné klozety a bidety série Pure. Najdete je na stranách 26-28.
Doporučujeme také stojící klozety, kombiklozety a bidety série Mio, které najdete na stranách 90-91.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla).

Náhradní díly najdete na straně 317.

JIKA PERLA
Speciální povrchová úprava nanesená
na vypálenou glazuru keramického
výrobku, usnadňuje údržbu, prodlužuje
životnost. Možno objednat na všechny
keramické výrobky setů Pure, Cubito
a Mio za příplatek 1 005 Kč bez DPH.

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích kanálků
po celém obvodu klozetové mísy
zaručuje dokonalé omytí.

SLOWCLOSE
Důmyslný mechanismus zpomalující
sklápění WC sedátka.
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v ý h o d y n á b y t k u / CUBITO-N

1 kvalitní pojezdy s plnovýsuvem

a brzdou dovírání
2 zásuvkové umyvadlové skříňky

1

kombinujte vždy s místošetřícím
sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1
3 zásuvky bez výřezu pro sifon

3

umožňují dát do zásuvky
více předmětů
4 vyšší rozměr zásuvek

= prostor na vyšší láhve
s čisticími prostředky
5 moderní dřevodekory se

strukturou a hloubkou
skutečného masivu

4
6 pojezdy Hettich s celoživotní

garancí kvality
7 pojezdy Hettich s možností 3D

regulace - ideální pro funkčnost
a estetiku výrobku

2

8 v případě skříňky pod desku

je pojezd vybaven funkcí push
to open - otevření zatlačením
na čílko (bezúchytkové)
9 přidané relingy spolehlivě drží vyšší

předměty a zároveň ﬁxují svislou
polohu čela zásuvek

9
8

5

7
6

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimální
nosností 30 kg.

Pojezdy zásuvek
s brzdou a dojezdem.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

HOME SERVIS
Záruční servis
u zákazníka.

Plnovýsuvné pojezdy
zásuvek zabezpečují
snadný přístup do
zásuvek.

v ý h o d y n á b y t k u / CUBITO-N

Minimalistické a čisté provedení skříněk
Cubito-N zaujme na první pohled
a dodá koupelně moderní vzhled.

Boční závěsné skříňky obsahují kvalitní
skleněné police, které zabírají minimum
místa. Skříňky jsou osazeny závěsným
kováním s 3D seřízením.

Kvalitní dveřní panty s integrovaným
tlumením dovírání.

Nádherný povrch bílého lesklého
5 vrstvého lakování na bílých čílkách.

Skříňky pod umyvadla už od té nejmenší
jsou osazeny závěsným kováním
s 3D seřízením.

Elegantní úchytka zapuštěná do hrany
dvířek nikde nepřekáží.

Balení nábytku pro jakýkoliv transport - 5 vrstvý karton, ochranné rohy s deformační tloušťkou a fólie.
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k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

skříňka pod asymetrické umývátko 45 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.0.100.500.1
4.0J42.0.100.461.1
4.0J42.0.100.519.1
4.0J42.0.200.500.1
4.0J42.0.200.461.1
4.0J42.0.200.519.1

skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, výklopné dveře
skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, výklopné dveře
skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, výklopné dveře
skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, 2 dveře
skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, 2 dveře
skříňka pod asymetrické umývátko 45×25 cm 8.1142.3/4, 2 dveře

dub

bílý
lesklý lak
3 887 Kč

3 350 Kč
3 350 Kč
3 558 Kč
3 010 Kč
3 010 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod umývátko 45 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.1.301.500.1
4.0J42.1.301.461.1
4.0J42.1.301.519.1

skříňka pod umývátko 45x34 cm 8.1142.2, 1 zásuvka
skříňka pod umývátko 45x34 cm 8.1142.2, 1 zásuvka
skříňka pod umývátko 45x34 cm 8.1142.2, 1 zásuvka

dub

bílý
lesklý lak
4 809 Kč

4 261 Kč
4 261 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod umyvadlo 55 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.2.301.500.1
4.0J42.2.301.461.1
4.0J42.2.301.519.1

skříňka pod umyvadlo 55 cm 8.1042.2, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 55 cm 8.1042.2, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 55 cm 8.1042.2, 1 zásuvka

dub

4 509 Kč

bílý
lesklý lak
5 057 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte
s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

4 509 Kč
Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly
v další části katalogu.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

skříňka pod umyvadlo 60 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.3.301.500.1
4.0J42.3.301.461.1
4.0J42.3.301.519.1

skříňka pod umyvadlo 60 cm 8.1042.3, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 60 cm 8.1042.3, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 60 cm 8.1042.3, 1 zásuvka

dub

bílý
lesklý lak
5 281 Kč

4 733 Kč
4 733 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod umyvadlo 65 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.4.301.500.1
4.0J42.4.301.461.1
4.0J42.4.301.519.1

skříňka pod umyvadlo 65 cm 8.1042.4, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 65 cm 8.1042.4, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 65 cm 8.1042.4, 1 zásuvka

dub

bílý
lesklý lak
5 708 Kč

5 160 Kč
5 160 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod umyvadlo 75 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.5.301.500.1
4.0J42.5.301.461.1
4.0J42.5.301.519.1

skříňka pod umyvadlo 75 cm 8.1242.1/2, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 75 cm 8.1242.1/2, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 75 cm 8.1242.1/2, 1 zásuvka

dub

bílý
lesklý lak
5 745 Kč

5 199 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.

5 199 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem
Jika 8.9424.6.000.000.1.
Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly v další části katalogu.
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k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

skříňka pod umyvadlo 85 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.6.301.500.1
4.0J42.6.301.461.1
4.0J42.6.301.519.1

skříňka pod umyvadlo 85 cm 8.1242.6, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 85 cm 8.1242.6, 1 zásuvka
skříňka pod umyvadlo 85 cm 8.1242.6, 1 zásuvka

dub

bílý
lesklý lak
6 195 Kč

5 648 Kč
5 648 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.0J42.7.401.500.1
4.0J42.7.401.461.1
4.0J42.7.401.519.1

skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm 8.1442.0, 2 zásuvky
skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm 8.1442.0, 2 zásuvky
skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm 8.1442.0, 2 zásuvky

dub

bílý
lesklý lak
7 103 Kč

6 557 Kč
6 557 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.

skříňka pod desku

Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.1J42.4.301.500.1
4.1J42.4.301.461.1
4.1J42.4.301.519.1

skříňka pod desku, 64 cm, 1 zásuvka
skříňka pod desku, 64 cm, 1 zásuvka
skříňka pod desku, 64 cm, 1 zásuvka

dub

5 160 Kč
5 160 Kč

Podumyvadlové skříňky kombinujte s místošetřícím sifonem Jika 8.9424.6.000.000.1.
Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly v další části katalogu.

bílý
lesklý lak
5 708 Kč

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

nízká skříňka

NOVINKA
Číslo výrobku

dvere ľavé
Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.3J42.0.110.500.1
4.3J42.0.110.461.1
4.3J42.0.110.519.1
4.3J42.0.120.500.1
4.3J42.0.120.461.1
4.3J42.0.120.519.1

nízká skříňka, 1 dveře levé, 1 skleněná police
nízká skříňka, 1 dveře levé, 1 skleněná police
nízká skříňka, 1 dveře levé, 1 skleněná police
nízká skříňka, 1 dveře pravé, 1 skleněná police
nízká skříňka, 1 dveře pravé, 1 skleněná police
nízká skříňka, 1 dveře pravé, 1 skleněná police

dub

bílý
lesklý lak
4 366 Kč

3 818 Kč
3 818 Kč
4 366 Kč
dvere pravé

3 818 Kč
3 818 Kč

střední skříňka

dvere ľavé

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.3J42.1.110.500.1
4.3J42.1.110.461.1
4.3J42.1.110.519.1
4.3J42.1.120.500.1
4.3J42.1.120.461.1
4.3J42.1.120.519.1

střední skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police
střední skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police
střední skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police

dub

bílý
lesklý lak
4 640 Kč

4 092 Kč
4 092 Kč
4 640 Kč
4 092 Kč
4 092 Kč

dvere pravé

Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly v další části katalogu.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

vysoká skříňka

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.3J42.2.230.500.1
4.3J42.2.230.461.1
4.3J42.2.230.519.1

vysoká skříňka, 2 dveře levé/pravé, 5 polic (1 pevná, 4 skleněné)
vysoká skříňka, 2 dveře levé/pravé, 5 polic (1 pevná, 4 skleněné)
vysoká skříňka, 2 dveře levé/pravé, 5 polic (1 pevná, 4 skleněné)

dub

bílý
lesklý lak
6 867 Kč

5 303 Kč
5 303 Kč

střední mělká skříňka

NOVINKA
dveře levé
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavá
borovice
4.3J42.4.110.500.1
4.3J42.4.110.461.1
4.3J42.4.110.519.1
4.3J42.4.120.500.1
4.3J42.4.120.461.1
4.3J42.4.120.519.1

střední mělká skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední mělká skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední mělká skříňka, 1 dveře levé, 2 skleněné police
střední mělká skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police
střední mělká skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police
střední mělká skříňka, 1 dveře pravé, 2 skleněné police

dub

bílý
lesklý lak
4 092 Kč

3 818 Kč
3 818 Kč
4 092 Kč
3 818 Kč
3 818 Kč

Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly v další části katalogu.
dveře pravé

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / CUBITO-N

deska na míru

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva desky

bílá
4.6J42.0.010.500.1

atypická umyvadlová deska řezatelná 65 - 128 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 65 - 128 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 65 - 128 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 128,1-160 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 128,1-160 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 128,1-160 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 160,1-210 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 160,1-210 cm,
bez otvoru, bez podpěr
atypická umyvadlová deska řezatelná 160,1-210 cm,
bez otvoru, bez podpěr
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, bílá
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, stříbrná

4.6J42.0.010.461.1
4.6J42.0.010.519.1
4.6J42.1.010.500.1
4.6J42.1.010.461.1
4.6J42.1.010.519.1
4.6J42.2.010.500.1
4.6J42.2.010.461.1
4.6J42.2.010.519.1
4.7J00.4.000.000.1
4.5013.3.172.000.1

tmavá
borovice

dub

1 916 Kč
1 916 Kč
1 916 Kč
2 189 Kč
2 189 Kč
2 189 Kč
2 464 Kč
2 464 Kč
2 464 Kč
1 368 Kč
1 118 Kč

deska na míru s výřezem pro umyvadlo

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva desky

bílá
4.6J42.3.011.500.1

4.6J42.3.011.461.1

4.6J42.3.011.519.1

4.7J00.4.000.000.1
4.5013.3.172.000.1

atypická umyvadlová deska 65-160 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 1 výřez pro sifon vlevo/vpravo, bez
podpěr

dub

3 147 Kč

atypická umyvadlová deska 65-160 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 1 výřez pro sifon vlevo/vpravo, bez
podpěr
atypická umyvadlová deska 65-160 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 1 výřez pro sifon vlevo/vpravo, bez
podpěr
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, bílá
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, stříbrná

tmavá
borovice

3 147 Kč

3 147 Kč
1 368 Kč
1 118 Kč

Formulář pro objednání umyvadlových desek naleznete na konci sekce Cubito-N nábytek.
Do textu formuláře uveďte délku desky zaokrouhlenou na celé centimetry
Set Cubito-N kombinujte se zrcadly a světly v další části katalogu.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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deska na míru s 2 výřezy pro umyvadlo

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva desky

bílá
4.6J42.4.014.500.1

atypická umyvadlová deska 135-220 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 2 výřezy pro sifon vlevo/vpravo,
4 652 Kč
bez podpěr

4.6J42.4.014.461.1

atypická umyvadlová deska 135-220 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 2 výřezy pro sifon vlevo/vpravo,
bez podpěr

4.6J42.4.014.519.1

4.7J00.4.000.000.1
4.5013.3.172.000.1

tmavá
borovice

dub

4 652 Kč

atypická umyvadlová deska 135-220 cm, pro umyvadlo
Cubito 45-75 cm, 2 výřezy pro sifon vlevo/vpravo,
bez podpěr
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, bílá
1 368 Kč
podpěra pod desky na míru, nastavitelná, stříbrná
1 118 Kč

4 652 Kč

Formulář pro objednání umyvadlových desek naleznete na konci sekce Cubito-N nábytek.
Do textu formuláře uveďte délku desky zaokrouhlenou na celé centimetry

C u bi t o ná bytek pr vní gener ac e
Nábytek Cubito je tu s námi úspěšně již osmým rokem. Za tu dobu se stal bestselerem
a rok od roku jsme jej rozvíjeli. Sortiment jsme rozšiřovali na základě požadavků a potřeb
vás, našich zákazníků, až do současné podoby.
Jelikož sortiment značky Jika neustále rozšiřujeme a vylepšujeme, nastává okamžik, kdy
je potřeba redesignovat i nábytek Cubito tak, aby byl stále přitažlivý. Na trhu se objevují
neustále nové materiály, dekory povrchů a nová technická řešení v koupelnovém nábytku,
která jsme využili při návrhu nového Cubito nábytku.
A právě proto, že pro spoustu lidí je přechod k novému řešení otázka času a musí si
na nové věci zvykat, ponechali jsme možnost objednávání první generace Cubito nábytku
do konce roku 2015, a to za těchto výhodných podmínek:

wenge

ﬁno

béžový lesklý lak

bílý lesklý lak

¾ plný sortiment katalogu 2014/2015
¾ ceny nezměněné, tj. katalogové 2014/2015
¾ podmínky roku 2014/2015
¾ dodací termín pouze o 1 týden delší
(již nedržíme tak velkou rozpracovanost ve výrobě)

Kompletný sortiment Cubito nábytku prvej generácie nájdete v katalógoch Jika 2014/2015 a na webe www.jika.sk.
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FORMULÁŘ PRO OBJEDNÁNÍ UMYVADLOVÝCH DESEK NÁBYTKU CUBITO-N
DESKY S VÝŘEZEM LZE POUŽÍT POUZE S UMYVADLEM CUBITO 45–75 CM
Umyvadlové desky bez otvoru
(k dostání v barvách tmavá borovice - 461, dub - 519, bílá - 500)

1 601/2 100
1 281/1 600

x ..................... cm

4.6J42.1

1 281–1 600 mm

x ..................... cm

4.6J42.2

1 601–2 100 mm

x ..................... cm

Délku desky uvádějte zaokrouhlenou na celé centimetry.

36

650–1 280 mm

46
7

650/1 280

4.6J42.0

X

Atypické umyvadlové desky

x*

y

z

46

36

36

46

7

y

7

x*

1 350 - 2 200

650 - 1 600

4.6J42.3

x ..................... cm

4.6J42.4

y ..................... cm

x ..................... cm
y ..................... cm

Délku desky uvádějte zaokrouhlenou na celé centimetry.

z ..................... cm
Délku desky uvádějte zaokrouhlenou na celé centimetry.

s umyvadlem
45 × 34 cm

s umyvadlem
55 cm

60 cm

65 cm

75 cm

45 × 34 cm

55 cm

60 cm

65 cm

75 cm

* Minimální kóta x pro jednotlivá umyvadla:
umyvadlo 45 cm - 215 mm
umyvadlo 55 cm - 265 mm
umyvadlo 60 cm - 290 mm
umyvadlo 65 cm - 315 mm
umyvadlo 75 cm - 365 mm
- při těchto mírách vždy zůstane 55 mm na přidělání límečku
UPOZORNĚNÍ: Samostatné umyvadlové desky je nutné doplnit adekvátním počtem podpěr nebo skříněk (viz montážní návod).
Desky musejí být podepřené vždy na okrajích výřezů pro umyvadla a dalšími konzolami dle délky desky.
Všechny umyvadlové desky s výřezem lze použít pouze s umyvadly Cubito 45–75 cm. V objednávce nutné
speciﬁkovat číslo výrobku vybraného umyvadla.

0
42

140

Podpěry pod umyvadlové desky
Jejich počet konzultujte s odborným prodejcem. Počet závisí na umístění výřezu a délce desky.
4.5013.3.172.000.1

stříbrná

počet kusů .........................

4.7J00.4.000.000.1

bílá matná

počet kusů .........................

Číslo zakázky: ........................................................................

Objednal: .................................................................................
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Stylovou dominantou koupelny je vana Cubito. Vyznačuje se typickými geometrickými liniemi, které spolu s čistým čelním
panelem dotvářejí požadovaný ucelený dojem z koupelny. Je vyrobena ze stoprocentního akrylátového polymeru špičkové
kvality, který se velice snadno udržuje a je příjemný na dotyk. K dispozici je v pěti velikostech, od nejmenší 160 x 70 cm
až po luxusní 180 x 80 cm.

V ý hody
Akrylátové vany se vyznačují dobrými izolačními schopnostmi materiálu a teplým
povrchem. Sanitární akrylát Jika si udržuje stálou barvu a snadno se čistí.
Akrylátové panely se rychle a snadno upevňují pomocí speciálního montážního systému
a jsou alternativou k nákladnému obezdívání vany.
Panely jsou vyrobeny z téhož kvalitního 100% akrylátu se snadnou údržbou jako vany.
V případě potřeby umožňují rychlý přístup k potrubí pod vanou.

100% AKRYLIC
Všechny naše vaničky, vany a panely
jsou vyrobeny ze 100% akrylátu.

Vyrobeno v Evropské unii.

Záruka na vany.

v a n y / CUBITO

vana
Číslo výrobku

Popis výrobku

Objem

2.2042.0.000.000.1
2.2142.0.000.000.1
2.2442.0.000.000.1
2.2242.0.000.000.1
2.2342.0.000.000.1

vana 160 × 70 cm, bez podpěr
vana 160 × 75 cm, bez podpěr
vana 170 × 70 cm, bez podpěr
vana 170 × 75 cm, bez podpěr
vana 180 × 80 cm, bez podpěr

172 l
201 l
186 l
206 l
265 l

Objednat zvlášť:
2.9485.0.000.000.1
2.9485.4.000.000.1
2.9485.1.000.000.1
2.9485.2.000.000.1
2.9485.3.000.000.1
2.9483.2.000.000.1
2.9483.3.000.000.1
2.9483.4.000.000.1
2.9649.0.000.000.1
2.9649.3.000.000.1
2.9649.4.000.000.1
2.9649.1.000.000.1
2.9649.2.000.000.1
2.9649.5.000.000.1
2.9481.5.004.000.1

sada podpěr pro vanu 160 × 70 cm pro instalaci s panelem
sada podpěr pro vanu 170 × 70 cm pro instalaci s panelem
sada podpěr pro vanu 160 × 75 cm, pro instalaci s panelem
sada podpěr pro vanu 170 × 75 cm, pro instalaci s panelem
sada podpěr pro vanu 180 × 80 cm, pro instalaci s panelem
sada podpěr pro vanu 160 × 70 cm a 170 × 70 cm, pro instalaci bez panelu
sada podpěr pro vany 160 × 75, 170 × 75 cm, pro instalaci bez panelu
sada podpěr pro vanu 180 × 80 cm, pro instalaci bez panelu
čelní panel 160 × 50 cm, pro vany 160 × 70, 160 × 75 cm, včetně sady pro upevnění
čelní panel 170 × 50 cm, pro vanu 170 × 75 cm a 170 × 70 cm, včetně sady pro upevnění
čelní panel 180 × 50 cm, pro vanu 180 × 80 cm, včetně sady pro upevnění
boční panel 70 × 50 cm, pro vanu 160 × 70 cm a 170 × 70 cm, včetně sady pro upevnění
boční panel 75 × 50 cm, pro vany 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, včetně sady pro upevnění
boční panel 80 × 50 cm, pro vanu 180 × 80 cm, včetně sady pro upevnění
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 55 cm,
plastové tělo přepadu
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 55 cm,
plastové tělo přepadu
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm,
délka 55 cm, plastové tělo přepadu
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm,
délka 55 cm, mosazné tělo přepadu

SPECIAL line

Instalační rozměry vany s panelem

2.9481.6.004.000.1
SPECIAL line

2.9481.7.004.000.1
SPECIAL line

2.9481.8.004.000.1
SPECIAL line

Instalační rozměry vany bez panelu

180 × 80 cm
170 × 75 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
160 × 70 cm

A
1800
1700
1700
1600
1600

B
800
750
700
750
700

C
1660
1560
1560
1460
1460

D
670
620
570
620
570

E
1345
1240
1140
1140
1140

Cena
bílá
4 876 Kč
5 080 Kč
5 269 Kč
5 698 Kč
5 971 Kč
Cena
2 094 Kč
2 125 Kč
2 094 Kč
2 111 Kč
2 370 Kč
818 Kč
818 Kč
818 Kč
3 168 Kč
3 043 Kč
3 696 Kč
1 810 Kč
1 847 Kč
1 860 Kč
696 Kč
1 012 Kč
1 892 Kč
2 240 Kč

F
525
475
425
475
425

2.9481.5
Takto označené plochy
jsou vhodné pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.

Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.

2.9481.6

2.9481.7
světle šedá
Polyuretanové podhlavníky
zvyšují komfort relaxace ve vaně.
2.9498.0.087.000.1 441 Kč

tmavě šedá
Podhlavníky jsou na výběr
ve dvou barevných odstínech.
2.9498.0.088.000.1 441 Kč
2.9481.8

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Těsnění u otočného dílu
vanových zástěn zamezuje
nežádoucímu úniku vody
při koupeli.

Pant dvojdílné vanové
zástěny s 6mm
temperovaným
bezpečnostním sklem.

Vzpěra, která je součástí
dvojdílné vanové zástěny,
zaručuje její stabilitu.

V ý hody
prodloužená záruka 3 roky
kompatibilita vanových zástěn Cubito s vanami Jika
(kromě van Riga a Riga mini)
bezrámová konstrukce a 6mm bezpečnostní sklo
masivní stříbrné proﬁly
speciální úprava JIKA perla GLASS

D op oručuj eme
Pro snažší údržbu zástěn doporučujeme
použít stěrky na sklo Jika.

Záruka 3 roky
na vanové zástěny.

351 Kč

516 Kč

552 Kč

2.9471.0.004.000.1

2.9471.1.004.000.1

2.9471.2.004.000.1

20 000 CYCLES
Testované na 20 000 cyklů.

Tloušťka skla
vanové zástěny.

v a n o v é z á s t ě n y / CUBITO

jednodílná vanová zástěna s dekorem
Vanová zástěna 75 cm levá/pravá, jednodílná, stříbrný lesklý proﬁl,
6mm sklo s květinovým dekorem a úpravou JIKA perla GLASS.
Číslo výrobku

Rozměr
(mm)
2.5742.5.002.669.1
750
2.5642.5.002.669.1
750

Výška Tloušťka
(mm)
(mm)
1 400
6
1 400
6

levá
pravá

Varianta
provedení skla
květinový dekor
květinový dekor

Cena

750-770
693

180°

5 680 Kč
5 680 Kč

šarže 669 – květinový dekor
k dispozici pouze do vyprodání zásob

pravá varianta

jednodílná vanová zástěna transparentní
Vanová zástěna 75 cm levá/pravá, jednodílná, stříbrný lesklý proﬁl,
6mm transparentní sklo s úpravou JIKA perla GLASS.
Číslo výrobku

Rozměr
(mm)
2.5742.5.002.668.1
750
2.5642.5.002.668.1
750

Výška Tloušťka
(mm)
(mm)
1 400
6
1 400
6

levá
pravá

Varianta
provedení skla
transparentní sklo
transparentní sklo

Cena

750-770
693

180°

4 916 Kč
4 916 Kč

šarže 668 – transparentní sklo

pravá varianta

dvojdílná vanová zástěna s dekorem
Vanová zástěna 115 cm levá/pravá, dvojdílná, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm
transparentní sklo s květinovým dekorem a úpravou JIKA perla GLASS.

180°
1150-1170
530

560

Číslo výrobku

Rozměr
(mm)
2.5642.6.002.669.1 1 150
2.5742.6.002.669.1 1 150

Výška Tloušťka
(mm)
(mm)
1 400
6
1 400
6

levá
pravá

Varianta
provedení skla
květinový dekor
květinový dekor

Cena
7 981 Kč
7 981 Kč
45°

šarže 669 – květinový dekor
k dispozici pouze do vyprodání zásob

pravá varianta

dvojdílná vanová zástěna transparentní
Vanová zástěna 115 cm levá/pravá, dvojdílná, stříbrný lesklý proﬁl,
6mm transparentní sklo s úpravou JIKA perla GLASS.

180°
1150-1170

Číslo výrobku

Rozměr
(mm)
2.5642.6.002.668.1 1 150
2.5742.6.002.668.1 1 150

Výška Tloušťka
(mm)
(mm)
1 400
6
1 400
6

šarže 668 – transparentní sklo

levá
pravá

Varianta
provedení skla
transparentní sklo
transparentní sklo

Cena

560

530

7 108 Kč
7 108 Kč
45°

pravá varianta

Vanové zástěny Cubito je možné kombinovat s vanami s rovným okrajem.

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Jika přichází na trh s novinkou, která lehce
vyřeší potíže s příliš velkými rozměry niky pro
sprchový kout. Rozšiřovací proﬁl řady Cubito
je snadným a velmi chytrým řešením, jak si
pomoci. Takřka neviditelně „nastaví“ sprchový
kout či dveře a jednoduše, ale hlavně
spolehlivě uzavře celý prostor, který máte
k dispozici.
Proﬁl 2.9124.8.000.014.1 lze vyměnit na obou
stranách dveří a rozšířit tak stěnu sprchového
koutu na 40 – 70 mm, v případě použití
jednoho proﬁlu dosáhne rozšíření 20 – 35 mm.
Proﬁl 2.9124.8.000.015.1 lze nastavit na
stávající proﬁly z každé strany dveří a rozšířit
tak stěnu sprchového koutu na 60 – 90 mm,
v případě nastavení pouze jednoho z proﬁlů
dosáhne rozšíření 30 – 45 mm.

Řada sprchových koutů a dveří Cubito Pure se nabízí v optimální
výšce 1950 mm a v mnoha šířkách. Podle dispozičních možností lze
volit způsob zavírání.

V ý hody
prodloužená záruka 5 let
kompatibilita s vaničkami Jika (Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Soﬁa)
masivní stříbrné proﬁly (Cubito Pure, Cubito a Mio)
speciální úprava JIKA perla GLASS
materiál rámu je hliník povrchově upravený anodickou oxidací

Výklopný systém
s pojezdovými ložisky
pro pohodlnější údržbu.

Jednoduché linie proﬁlů
koutu i výrazného madla.

Záruka 5 let
na vanové zástěny
a sprchové kouty.

Pojezdy sprchových
koutů jsou testovány
na 20 000 cyklů.

Praktický úchyt je rovněž
uvnitř sprchového koutu.

Tloušťka skla
sprchových koutů
a dveří.

Detail skleněné výplně
koutů v designu arctic.

Výška sprchových
koutů a dveří.

s p r c h o v é k o u t y a d v e ř e / CUBITO PURE

sprchové dveře dvojdílné
Sprchové dveře 1000, 1200, 1400 mm, levé/pravé, 1 posuvný a 1 pevný
segment, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm transparentní sklo nebo sklo
s dekorem arctic a úpravou JIKA perla GLASS, madla chrom.
Číslo výrobku
2.4224.3.002.668.1
2.4224.4.002.668.1
2.4224.8.002.668.1
2.4224.3.002.666.1
2.4224.4.002.666.1
2.4224.8.002.666.1

levopravá
varianta

Rozměr
(mm)
1000
1200
1400
1000
1200
1400

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

Cena
6 229 Kč
6 936 Kč
7 757 Kč
6 544 Kč
7 297 Kč
8 145 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku

2.4224.3
2.4224.4
2.4224.8

Rozměrové možnosti Posuvné dveře
(mm) do niky
(mm) D
A min A max
965
995
523
1 165 1 195
623
1 365 1 395
723

Rozměr (mm)
pevná stěna C

Šířka vstupu
(mm) B

415
515
615

386,5
486,5
586,5

sprchové dveře jednokřídlé
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, 1 000 mm, levé/pravé,
stříbrný lesklý proﬁl, 6mm transparentní sklo nebo sklo s dekorem arctic
a úpravou JIKA perla GLASS, madla chrom.
Číslo výrobku
2.5424.1.002.668.1
2.5424.2.002.668.1
2.5424.3.002.668.1
2.5424.1.002.666.1
2.5424.2.002.666.1
2.5424.3.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
1000
800
900
1000

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

Cena
5 181 Kč
5 567 Kč
5 887 Kč
5 447 Kč
5 845 Kč
6 179 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
levopravá
varianta

Číslo výrobku

Rozměrové možnosti
(mm) do niky
A min
A max
765
795
865
895
965
995

2.5424.1
2.5424.2
2.5424.3

Rozměr
(mm) B
673
773
873

sprchové dveře skládací
Sprchové dveře skládací 800, 900 mm, levé/pravé, stříbrný lesklý
proﬁl, 6mm transparentní sklo nebo sklo s dekorem arctic a úpravou
JIKA perla GLASS, madla chrom.
Číslo výrobku
2.5524.1.002.668.1
2.5524.2.002.668.1
2.5524.1.002.666.1
2.5524.2.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
800
900

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
arctic
arctic

Cena
6 440 Kč
6 795 Kč
6 762 Kč
7 135 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
Číslo výrobku
levopravá
varianta
2.5524.1
2.5524.2

Rozměrové možnosti
(mm) do niky
A min
A max
765
795
865
895

Šířka vstupu
(mm) D

Rozměr
(mm) C

535
635

306
358

Náhradní díly najdete na straně 319.
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sprchová pevná stěna
Pevná stěna 800, 900, 1000 mm, stříbrný lesklý profil, 6mm
transparentní sklo nebo sklo s dekorem arctic a úpravou JIKA perla
GLASS, madla chrom
Číslo výrobku
2.9724.1.002.668.1
2.9724.2.002.668.1
2.9724.3.002.668.1
2.9724.1.002.666.1
2.9724.2.002.666.1
2.9724.3.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
1000
800
900
1000

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

Cena
3 943 Kč
4 152 Kč
4 380 Kč
4 132 Kč
4 358 Kč
4 603 Kč

Pevnou stěnu Cubito Pure
doporučujeme kombinovat
se sprchovými dveřmi Cubito
Pure, které jsou kompatibilní
s vaničkami Jika .

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
Číslo výrobku

2.9724.1.002.668.1
2.9724.2.002.668.1
2.9724.3.002.668.1
2.9724.1.002.669.1
2.9724.2.002.669.1
2.9724.3.002.669.1

Rozměrové
možnosti (mm)
A min
A max
780
795
880
895
980
995
780
795
880
895
980
995

Rozměr
(mm) B
727
827
927
727
827
927

sprchový kout
Sprchový kout 800, 900, 1000 mm čtverec, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm
transparentní sklo nebo s dekorem arctic a úpravou JIKA perla GLASS,
madla chrom.
Číslo výrobku
2.5124.1.002.668.1
2.5124.2.002.668.1
2.5124.3.002.668.1
2.5124.1.002.666.1
2.5124.2.002.666.1
2.5124.3.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
1000
800
900
1000

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

Cena
8 850 Kč
9 400 Kč
10 052 Kč
10 094 Kč
11 016 Kč
11 706 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
Číslo výrobku

2.5124.1.002.668.1
2.5124.2.002.668.1
2.5124.3.002.668.1
2.5124.1.002.666.1
2.5124.2.002.666.1
2.5124.3.002.666.1

Rozměrové
možnosti (mm)
A min A max
780
795
880
898
980
995
780
795
880
898
980
995

Rozměr
(mm) B

Rozměr
(mm) C

Šířka vstupu
(mm) D

319
369
419
319
369
419

400,5
450,5
500,5
400,5
450,5
500,5

434,8
505,5
576,2
434,8
505,5
576,2

Všechny sprchové kouty jsou nabízeny výhradně s úpravou
JIKA perla GLASS na vnitřní straně skla sprchové zástěny.

rozšiřovací profil
Číslo výrobku
Popis produktu
2.9124.8.000.014.1 rozšiřovací proﬁl pro sprchové kouty a sprchové dveře,
použitelný jako náhrada za proﬁl, který je součástí koutu
nebo dveří
2.9124.8.000.015.1 rozšiřovací proﬁl pro sprchové kouty a sprchové dveře,
použitelný pro nastavení proﬁlu, který je součástí koutu
nebo dveří. K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Cena
941 Kč

941 Kč

)
mm
70 m)
m
40 35
+(
0n.
mi + (2
A in.
m
A

A

n.
mi

Jika přichází na trh s novinkou, která lehce vyřeší potíže s příliš velkými rozměry niky pro sprchový kout. Rozšiřovací proﬁl řady Cubito je snadným
a velmi chytrým řešením, jak si pomoci. Takřka neviditelně „nastaví“ sprchový kout či dveře a jednoduše, ale hlavně spolehlivě uzavře celý prostor,
který máte k dispozici. Proﬁl 2.9124.8.000.014.1 lze vyměnit na obou stranách dveří a rozšířit tak stěnu sprchového koutu na 40 – 70 mm, v případě
použití jednoho proﬁlu dosáhne rozšíření 20 – 35 mm. Proﬁl 2.9124.8.000.015.1 lze nastavit na stávající proﬁly z každé strany dveří a rozšířit tak
stěnu sprchového koutu na 60 – 90 mm, v případě nastavení pouze jednoho z proﬁlů dosáhne rozšíření 30 – 45 mm.
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sprchový kout čtyřdílný
Sprchový kout 800, 900, 1000 mm čtvrtkruh levý/pravý, rádius
540 mm, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm transparentní sklo nebo s dekorem
arctic a úpravou JIKA perla GLASS, madla chrom.
Číslo výrobku
2.5324.1.002.668.1
2.5324.2.002.668.1
2.5324.3.002.668.1
2.5324.1.002.666.1
2.5324.2.002.666.1
2.5324.3.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
1000
800
900
1000

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

Cena
8 963 Kč
9 515 Kč
10 157 Kč
9 408 Kč
9 984 Kč
10 667 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
Číslo výrobku

2.5324.1.002.668.1
2.5324.2.002.668.1
2.5324.3.002.668.1
2.5324.1.002.666.1
2.5324.2.002.666.1
2.5324.3.002.666.1

Rozměrové
možnosti (mm)
A min A max
780
795
880
898
980
995
780
795
880
898
980
995

Rozměr
(mm) B

Rozměr
(mm) C

Šířka vstupu
(mm) D

225
325
425
225
325
425

389
389
389
389
389
389

410
540
540
410
540
540

sprchový kout dvoudílný
Sprchový kout 800, 900, 1 000 mm čtvrtkruh levý/pravý, rádius
540 mm, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm transparentní sklo nebo
s dekorem arctic a úpravou JIKA perla GLASS, madla chrom.
Tloušťka
(mm)
6
6
6
6
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
transparentní
arctic
arctic
arctic

R 550

Cena
9 615 Kč
10 495 Kč
11 149 Kč
10 051 Kč
11 149 Kč
12 456 Kč

A

Výška
(mm)
1950
1950
1950
1950
1950
1950

B

2.5024.1.002.668.1
2.5024.2.002.668.1
2.5024.3.002.668.1
2.5024.1.002.666.1
2.5024.2.002.666.1
2.5024.3.002.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
1 000
800
900
1 000

A
C

15

Číslo výrobku

15

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
levopravá
varianta

Číslo výrobku

2.5024.1.002.668.1
2.5024.2.002.668.1
2.5024.3.002.668.1
2.5024.1.002.666.1
2.5024.2.002.666.1
2.5024.3.002.666.1

Rozměrové
možnosti (mm) A
A min
A max
780
795
880
898
980
995
780
795
880
898
980
995

Rozměr
(mm) B

Šířka vstupu
(mm) C

665
719
689
665
719
689

505
523
513
505
523
513

Sprchové kouty Cubito Pure jsou kompatibilní s vaničkami Jika.

doporučujeme

2.9471.0.004.000.1

2.9471.1.004.000.1

Popis výrobku
stěrka na sklo, chrom
stěrka na sklo s držákem na sprchový kout, chrom
stěrka na sklo s držákem na stěnu, chrom

2.9471.2.004.000.1

Cena
351 Kč
516 Kč
552 Kč

17

Číslo výrobku
2.9471.0.004.000.1
2.9471.1.004.000.1
2.9471.2.004.000.1

2
25

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Geometrický tvar koupelnových baterií Cubito byl navržen v souladu se stejnojmennou koupelnovou sérií Cubito.

V ý hody b aterií Cubito
vysoce kvalitní keramické kartuše a ventily
perlátory proti usazování vodního kamene
prodloužená záruka 5 let
keramické kartuše Kerox (Maďarsko)
keramické ventily Fluhs (Německo)
perlátory Neoperl (Německo)
připojovací nerez hadice Tucai (Španělsko)

Výhody nového příslušenství Cubito-N
moderní design
široký sortiment - ruční sprchy, hlavové sprchy, prchová
ramena, sprchové hadice, sprchová tyč a sprchové sety

Ultratenká hlavová sprcha
Ultratenké hlavové sprcha s průměrem 300 m respektive
čtverec 300x300 mm zaručují intenzivní zážitek ze sprchování.
Díky omezovači průtoku nastavenému na 12 l/min jsou zároveň
úsporným řešením. Uživatelé ocení zejména dešťový efekt,
protože sprchová ramena umožňují jednoduchou instalaci ze
stropu nebo z boční stěny.
průměr 300 mm u kulatého provedení
300x300 mm u čtvercového provedení
omezovač průtoku 12 l/min,
dešťový efekt
možnost instalace ze stropu nebo z boční stěny
pomocí sprchových ramen
Horní sprcha a ruční sprchy fungují spolehlivě
bez ohledu na množství vodního kamene. Jsou totiž
vybaveny funkcí Clean Touch pro snadné čištění.

Clean touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy. Měkké gumičky
při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního
kamene.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici, držák
nebo sprchovou tyč.

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / CUBITO

umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1142.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie
se zátkou Click-Clack, chrom

Cena
2 610 Kč

Objednat zvlášť:
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
740 Kč
Click-Clack
max. 415

G5/4”
G3/8”

umyvadlová baterie pro umyvadlové mísy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1142.8.004.002.1 umyvadlová stojánková páková baterie pro umyvadlové mísy
se zátkou Click-Clack, chrom

Cena
3 333 Kč

Objednat zvlášť:
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
740 Kč
Click-Clack

G5/4”
G3/8”

bidetová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4142.1.004.001.1 bidetová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom

Cena
2 701 Kč

Objednat zvlášť:
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
740 Kč

G5/4”
G3/8”

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2242.7.004.000.1 vanová kouhoutková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
3 334 Kč

Objednat zvlášť:
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 017 Kč
1 017 Kč
1 627 Kč
1 627 Kč

doporučujeme
Příslušenství
8.9034.9.000.000.1
3.7242.0.004.010.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
3.7473.0.004.000.1

instalační sada pro umyvadla
rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks
rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks
umyvadlový sifon Mio 5/4“–32 mm, chrom, mosaz
umyvadlový sifon, 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz

Cena
52 Kč
740 Kč
703 Kč
867 Kč
1 164 Kč

Náhradní díly najdete na straně 320.
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sprchová bate rie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3242.7.004.000.1 sprchová kohoutková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
2 792 Kč

Objednat zvlášť:
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 017 Kč
1 017 Kč

G1/2”
G1/2”

1 627 Kč
1 627 Kč

vanová podomítková baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2042.6.004.000.1 vanová – sprchová podomítková kohoutková baterie, chrom

Cena
5 501 Kč

Objednat zvlášť:
3.7142.7.004.030.1
3.6342.0.004.020.1
3.6142.0.004.040.1
3.6271.0.002.010.1
3.6271.0.002.020.1
3.8473.7.004.000.1

Cena
984 Kč
713 Kč
316 Kč
412 Kč
447 Kč
81 Kč

vanový výtok 1/2“, chrom
připojení sprchové hadice 1/2“, chrom
ruční sprcha, chrom
sprchová hadice 1,7 m, zesílená PVC, stříbrná
sprchová hadice 2 m, zesílená PVC, stříbrná
držák ruční sprchy

105-120 51

32x32

50x50

G1/2”
150
G1/2”
300

Třípolohový přepínač. Možnosti připojení: ruční sprcha, hlavová
sprcha, napouštění vany vanovou výpustí nebo výtokem.

sprchové sady Cubito-N

NOVINKA

+

+
3.651X.0.004.362.1

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651X.0.004.362.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, držák sprchy,
sprchová hadice 1,7 m). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Cena
1 315 Kč

3.651X.0.004.363.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, držák
sprchy, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 315 Kč

3.651X.0.004.472.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová tyč,
mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 811 Kč

3.651X.0.004.473.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, sprchová
tyč, mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 811 Kč

+

+

+
3.651X.0.004.472.1

3.651X.0.004.363.1

+

+

+
3.651X.0.004.473.1

sprchové rameno Cubito-N

65

Cena
1 067 Kč

410 (500) G1/2"

1 645 Kč

818 Kč

14

653 Kč

60
G1/2"

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.661X.0.004.005.1 sprchové rameno, nástěnné, 400 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.006.1 sprchové rameno, nástěnné, 500 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.001.1 sprchové rameno, stropní, 100 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.002.1 sprchové rameno, stropní, 200 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

60
G1/2"

NOVINKA

100 (200)
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hlavová sprcha Cubito-N

NOVINKA
Ø300

300

300

3 298 Kč

G1/2"

G1/2"

49

Cena
3 050 Kč

49

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.671X.1.004.230.1 hlavová sprcha ∅ 300 mm, nerez.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.671X.1.004.130.1 hlavová sprcha 300×300 mm, nerez.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

30°

ruční sprcha Cubito-N

NOVINKA
ø110

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.611X.2.004.471.1 ruční sprcha ∅ 130mm, 4 funkce.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.611X.3.004.471.1 ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Cena
653 Kč
653 Kč

135

ø110

128
279

122
276

G ½ "B

G ½ "B

držák ruční sprchy Cubito-N

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.691X.0.004.500.1 držák ruční sprchy, nastavitelný.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

75
61

Cena
322 Kč

Ø20,6

56
56
Ø45

přípojení sprchové hadice Cubito-N

NOVINKA
53

Cena
736 Kč

60

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.631X.0.004.152.1 připojení sprchové hadice 1/2“ s držákem ruční
sprchy. K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

19

23

sprchová tyč CUBITO-N
74

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.641X.0.004.310.1 sprchová tyč, 700 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

ø 80

Cena
818 Kč

700

ø40
600
(max. 640)

110

ø20,5

Náhradní díly najdete na straně 320.
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mýdelník pro sprchovou tyč Cubito-N

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.641X.0.004.811.1 mýdelník pro sprchovou tyč 3.641X.0.004.310.1, chrom.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

28

Cena
240 Kč

143
Ø111
Ø20,6

sprchová hadi ce Cubito-N

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.621X.0.000.272.1 sprchová hadice 1,7 m, PVC černé kroužky.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.
3.621X.0.000.273.1 sprchová hadice 1,7 m, PVC Satin.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

Cena
372 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., 1 funkce,
držák ruční sprchy, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ruční sprcha Cubito I., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ruční sprcha Cubito II., sprchová tyč,
sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 017 Kč

488 Kč

sprchové sady

+

+

3.6042.0.004.040.1

+

+

1 017 Kč

+

1 627 Kč

3.6042.1.004.040.1

1 627 Kč

+

+

+

3.6042.0.004.041.1

3.6042.1.004.041.1

hlavová sprcha
Číslo výrobku
3.6742.0.004.000.1
3.6742.0.004.042.1
3.6642.0.004.000.1

Popis výrobku
hlavová sprcha, chrom
hlavová sprcha, chrom
sprchové rameno, chrom

Cena
1 101 Kč
1 424 Kč
1 255 Kč

G1/2”

3.6742.0.004.000.1
G1/2”

Clean touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy.
Měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují
snadné olamování vodního kamene.

G1/2”

3.6742.0.004.042.1
250

60

250

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / CUBITO

ruční sprcha
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6142.0.004.040.1 ruční sprcha Cubito I., chrom
3.6142.0.004.041.1 ruční sprcha Cubito II., chrom

Cena
316 Kč
304 Kč
Cubito I.

Clean touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy.
Měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují
snadné olamování vodního kamene.

230
80

80
17
71

Cubito I.

Cubito II.
Cubito II.

držák ruční sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8473.7.004.000.1 držák ruční sprchy, chrom

40

Cena
81 Kč
26

přípojení sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6342.0.004.020.1 připojení sprchové hadice 1/2“, chrom

Cena
713 Kč

sprchová tyč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6442.0.004.000.1 sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy
a plastovým mýdelníkem, 680 mm, chrom

Cena
1 032 Kč

652 684

140

rohový ventil, umyvadlová výpusť a vanový výtok
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
3.9171.0.004.000.1 umyvadlová výpusť Cubito/Mio Click-Clack, chrom

G3/8”

Cena
740 Kč
486 Kč

CLASSIC line

3.7142.7.004.030.1 vanový výtok Cubito 1/2”, chrom

984 Kč
G1/2”

Sprchové příslušenství jednotlivých sérií je
kompatibilní, lze libovolně kombinovat.
Další sprchové příslušenství naleznete v kapitole
ostatní baterie.

CLICK/CLACK
66
max 47

G1/2”
G5/4”

Náhradní díly najdete na straně 320.
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k o u p e l n o v é d o p l ň k y / CUBITO

Charakteristickou tvář oblíbené koupelny Cubito zvýrazní řada stejnojmenných doplňků, které těží
z čistoty přímočarých geometrických tvarů. Jednoduché linie všech výrobků zdůrazňují funkčnost
a praktičnost použití, přitom však jsou krásným designovým detailem.

Popis výrobku

Cena
510 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku
Cena
677 Kč
3.8473.4.004.000.1 dvojitý držák se skleněnými
pohárky, chrom, transparentní sklo

95

92

95

3.8473.3.004.000.1 držák se skleněným pohárkem,
chrom, transparentní sklo

92

Číslo výrobku

178

112

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
551 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8473.2.004.000.1 košíček na mýdlo, chrom

Cena
637 Kč

135

123

40

112

37

3.8473.1.004.000.1 držák se skleněnou mýdlenkou,
chrom, transparentní sklo

163

Popis výrobku

Číslo výrobku
3.8173.7.004.000.1

107

178

128

3.8473.5.004.000.1 držák s keramickým dávkovačem
tekutého mýdla, chrom

Cena
764 Kč

Popis výrobku
držák na ručník, chrom

Cena
572 Kč

65

Číslo výrobku

214,4

111,5

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.

k o u p e l n o v é d o p l ň k y / CUBITO

Cena
257 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

3.8373.1.004.000.1 držák na toaletní papír,
bez krytu, chrom

532 Kč

134

22

Cena
929 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

469 Kč

1 015 Kč

75

(528)

Cena

3.8373.2.004.000.1 držák na rezervní toaletní papír,
chrom

22

závěsná tyč na ručníky,
55 cm, chrom
3.8173.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky,
66 cm, chrom

80

Popis výrobku

3.8173.1.004.000.1

145

142

Číslo výrobku

65

38

37

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8773.1.004.000.1 háček na ručník, chrom

22

550

75

(638)

660

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
1 543 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.8573.1.004.000.1 skleněná polička včetně držáků,
50 cm, chrom, transparentní sklo

Cena
491 Kč

1 689 Kč

110

125

22

22

3.8173.3.004.000.1 dvojitá závěsná tyč na ručníky,
55 cm, chrom
3.8173.4.004.000.1 dvojitá závěsná tyč na ručníky,
66 cm, chrom

550

110

22

500

638
660

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8173.5.004.000.1 police na ručníky, 57 cm, chrom

Cena
1 815 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.8373.3.004.000.1 WC souprava včetně kartáče
a skleněné misky, chrom

Cena
974 Kč

30

30

437

226,5

570
540

143

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8573.2.004.000.1 držák časopisů, chrom

115

3.8173.6.004.000.1 police na ručníky se závěsnou tyčí, 2 258 Kč
58,8 cm, chrom

Cena
1 751 Kč

50

265

227

570

255

113
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WC RIMLESS

k o u p e l n o v á s é r i e / MIO
Koupelna Mio je jiná. Na první pohled zaujme ladnou křivkou, která
vyvolává touhu dotknout se, pohladit. Výrazný je oblouk velkorysé
asymetrické vany, umyvadla, klozetu i bidetu, nepřehlédnutelná je
ale i jemná vlnka na splachovací nádržce.
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k o u p e l n o v á s é r i e / MIO

Koupelna Mio je jiná. Na první pohled zaujme ladnou křivkou, která vyvolává touhu dotknout se, pohladit. Výrazný je oblouk
velkorysé asymetrické vany, umyvadla, klozetu i bidetu, nepřehlédnutelná je ale i jemná vlnka na splachovací nádržce.

Klasické umyvadlo Mio lze
kombinovat s nábytkem díky
elegantnímu límci, který
spojení odlehčuje.

Vskutku klasický tvar má sloup
či kryt na sifon. Beneﬁtem navíc
je snadná údržba, neboť sloup
je přisazen až ke zdi, takže
nežádoucí špína nemá šanci.

Výrazné oblouky umyvadel spolu
se skříňkou se dvěma zásuvkami
vytvářejí nadstandardní prostor
dojumyvadla Mio, přestože je
široké jen 130 cm.

k o u p e l n o v á s é r i e / MIO

náhled MIO2DSC_8501.tiff
Kompaktní, velkorysé pojetí koupelny s dvojumyvadlem, velkým zrcadlem se dvěma otevřenými poličkami a osvětlením dotváří
solitér vysoké skříňky se dvěma zásuvkami.

Módní bílá barva koupelnového nábytku Mio, vkusné řešení
úchytů pro otvírání zásuvek a skříněk, kvalitní nábytek i velkorysé
řešení zrcadla s otevřenými bočními poličkami předurčují tuto
sérii pro moderní prostory i náročný vkus uživatelů.

Subtilní otevřená skříňka řeší věčnou
potřebu odkládacích a úložných ploch
ve většinou těsných prostorech toalet
i malých koupelen.
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k o u p e l n o v á s é r i e / MIO

Výrazným prvkem koupelny Mio je umyvadlo. Nezáleží na tom, jestli má elegantní límec a stojí na skříňce s dvířky
v luxusním ořechovém dekoru, nebo se pyšně nese na ladném keramickém sloupu.

k o u p e l n o v á s é r i e / MIO

Nová série Mio-N nabízí elegantní
umyvadlovou stojánkovou pákovou
baterii s automatickou zátkou, která
okouzluje dokonalými liniemi.

Umyvadlo Mio je k dispozici ve
čtyřech šířkách, může být s krytem
nebo sloupem.

Stojící, tzv. italská verze klozetu je
stále atraktivní. Vzhledem k upevnění
k podlaze neklade zvýšené nároky na
statiku stěny.

Speciální boční uchycení klozetu
zjednodušuje údržbu.

Elegantní dvojice závěsného klozetu
a bidetu Mio nenchává vyniknout
moderní geometrické tvary.

Důmyslný mechanismus zpomalující
sklápění sedátka.
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Nabídku podomítkových modulů naleznete
v kapitole Podomítkové moduly.

50 cm

46 cm

42 cm

keramika

nábytek

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / MIO

MIO-N

MIO

doplňky

vodovodní baterie

vany a vanové zástěny

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / MIO

Symetrickou vanu Mio je možné
kombinovat se zástěnami Cubito,
jejich nabídku najdete v kapitole
Cubito.
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k e r a m i k a / MIO

Odkládací plochy jsou praktickým detailem umyvadla Mio, které tím ale díky výraznému oblouku nic neztrácí na komfortním
prostoru pro mytí i drobné přepírání. Přitom se vyznačuje snadnou údržbou, neboť přechod umyvadla a skříňky je promyšleně
řešen rovnou plochou.

JIKA perla
Speciální povrchová úprava
nanesená na vypálenou glazuru
keramického výrobku, která
odpuzuje vodu a zabraňuje
usazování vodního kamene.

ANTIBAK
Glazovaný vnitřní kruh
a odpad klozetů, který
zabraňuje ulpívání nečistot.

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích kanálků
po celém obvodu klozetové
mísy zaručuje dokonalé omytí.

VARIO
Odpad, který umožňuje vodorovné,
svislé i šikmé napojení.

MAGIC FIX
Jednoduché, speciální a neviditelné
upevnění krytu na sifon.

Speciální boční uchycení
klozetu zjednodušuje údržbu.

k e r a m i k a / MIO

umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1071.1.xxx.yyy.1
8.1071.2.xxx.yyy.1
8.1071.3.xxx.yyy.1
8.1071.4.xxx.yyy.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1
SPECIAL line

yyy: 104

Cena
bílá

Cena
barva

x
x
x
x

1 285 Kč
1 411 Kč
1 541 Kč
1 670 Kč

1 541 Kč
1 696 Kč
1 850 Kč
2 004 Kč
Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

instalační sada pro umyvadla
rohový ventil Mio 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
umyvadlový sifon Mio 5/4”–32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných kroužků)

umyvadla 55, 60 a 65 cm s krytem na sifon
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1071.2.xxx.yyy.1
8.1071.3.xxx.yyy.1
8.1071.4.xxx.yyy.1
8.1971.1.xxx.000.1

umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm
kryt na sifon s instalační sadou
(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1
SPECIAL line

yyy: 104

Cena
bílá

Cena
barva

x
x
x

1 411 Kč
1 541 Kč
1 670 Kč
1 155 Kč

1 696 Kč
1 850 Kč
2 004 Kč
1 385 Kč

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

instalační sada pro umyvadla
rohový ventil Mio 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
umyvadlový sifon Mio 5/4”–32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných kroužků)

umyvadla 55, 60 a 65 cm se sloupem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1071.2.xxx.yyy.1
8.1071.3.xxx.yyy.1
8.1071.4.xxx.yyy.1
8.1971.3.xxx.000.1

umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm
sloup jen pro umyvadla 55, 60 a 65 cm

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1
SPECIAL line

50 cm
55 cm
60 cm
65 cm

yyy: 104

Cena
bílá

Cena
barva

x
x
x

1 411 Kč
1 541 Kč
1 670 Kč
1 411 Kč

1 696 Kč
1 850 Kč
2 004 Kč
1 696 Kč

instalační sada pro umyvadla
rohový ventil Mio 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
umyvadlový sifon Mio 5/4”–32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných kroužků)

L
500
550
600
650

B
420
430
470
490

A
195
200
200
200

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

H
170
175
200
200

Náhradní díly najdete na straně 317.

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon
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k e r a m i k a / MIO

umývátko 45 cm

8.1571.1.xxx.104.1 umývátko 45 cm

yyy: 104

x

Cena
bílá

Cena
barva

1 091 Kč

1 311 Kč

180

45

Popis výrobku

160

Číslo výrobku

SPECIAL line

instalační sada pro umyvadla
Mio rohový ventil 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
Mio umyvadlový sifon, 5/4”–32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška
zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými
kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných kroužků)

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

120
185

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1

360

580
630

100

450

dvojumyvadlo 130 cm
Popis výrobku

8.1471.9.xxx.yyy.1 dvojumyvadlo 130 cm*

yyy: 104

x

Cena
bílá

280

Cena
barva

280

6 367 Kč 7 641 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
(pro dvojumyvadlo objednat 2 ks)
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro
zdravotní umyvadlo Mio

630

Cena
52 Kč

~850

Číslo výrobku

477 Kč

470

195

* součástí balení je vyrovnávací hmota

1300

umyvadlo s odkládacími plochami 67 cm
Číslo výrobku

8.1471.5.xxx.yyy.1 umyvadlo s odkládacími plochami 67 cm
Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro
zdravotní umyvadlo Mio

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon

yyy: 104

x

Cena
bílá

Cena
barva

2 011 Kč 2 415 Kč
Cena
52 Kč
477 Kč

k e r a m i k a / MIO

umyvadlo s odkládacími plochami 75 cm
Číslo výrobku

yyy: 104

8.1471.6.xxx.yyy.1 umyvadlo s odkládacími plochami 75 cm

x

Cena
bílá

Cena
barva

2 854 Kč 3 426 Kč
Cena

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro
zdravotní umyvadlo Mio

52 Kč
477 Kč

umyvadlo s odkládacími plochami 85 cm
Číslo výrobku

yyy: 104

8.1471.2.xxx.yyy.1 umyvadlo s odkládacími plochami 85 cm*

x

Cena
bílá

Cena
barva

3 808 Kč 4 570 Kč
Cena
52 Kč
477 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro
zdravotní umyvadlo Mio
* součástí balení je vyrovnávací hmota

umyvadlo s odkládacími plochami 105 cm
Číslo výrobku

yyy: 104

8.1471.7.xxx.yyy.1 umyvadlo s odkládacími plochami 105 cm*

x

Cena
bílá

Cena
barva

4 765 Kč 5 717 Kč
Cena
52 Kč
477 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro
zdravotní umyvadlo Mio
* součástí balení je vyrovnávací hmota

umyvadlo zdravotní 64 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1371.4.xxx.yyy.1 umyvadlo zdravotní 64 cm,
bez přepadu
Objednat zvlášť:
8.9390.2.000.000.1 podomítkový sifon
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek
Mio a pro zdravotní umyvadlo
Mio

yyy: 104

109

x

x

Cena
bílá

Cena
barva

1 486 Kč 1 783 Kč
Cena
2 017 Kč
477 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon
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k e r a m i k a / MIO

doporučujeme
Objednat zvlášť
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7471.0.004.000.1 umyvadlový sifon Mio 5/4“–32 mm, chrom, mosaz
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
52 Kč
867 Kč
703 Kč

závěsný klozet
Číslo výrobku

Cena
Cena
bílá
barva
3 372 Kč 4 048 Kč

Popis výrobku

8.2071.1.xxx.000.1 závěsný klozet

Cena
Cena
bílá
barva
1 219 Kč 1 464 Kč

Objednat zvlášť:
8.9271.1.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, rychloupínací ocelové úchyty
8.9271.2.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9011.1.000.000.1 připojovací sada, 45 mm pro vtok vody do klozetu,
délka 30 cm, včetně vrapové vložky

1 801 Kč 2 162 Kč
105 Kč

závěsný bidet
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.3171.1.xxx.yyy.1 závěsný bidet

yyy: 304

302

x

x

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

JIKA PERLA
Speciální povrchová úprava nanesená na
vypálenou glazuru keramického výrobku
usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost.
Možno objednat na všechny keramické
výrobky setů Pure, Cubito a Mio za
příplatek 1 005 Kč bez DPH.

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích kanálků po
celém obvodu klozetové mísy zaručuje
dokonalé omytí.

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon

Cena
bílá

Cena
barva

3 214 Kč 3 857 Kč
Cena
68 Kč
105 Kč

SLOWCLOSE
Důmyslný
mechanismus
zpomalující
sklápění
WC sedátka.

k e r a m i k a / MIO

K l oze t M i o rimless
¾ nový design a technologie klozetu
Mio
¾ posunutá hranice v udržování
čistoty WC – klozet rimless
bez oplachového kruhu splňuje
nejpřísnější hygienické
požadavky moderní doby
¾ nejen hygienické prostředí, ale
také snadná údržba zdobí nové
Mio rimless WC
¾ inovativní konstrukce klozetu Mio
umožňuje účinné a rovnoměrné
opláchnutí celé mísy
¾ v souladu s trendem úspory
vody při splachování umožňuje
spláchnutí 4,5/3 l
¾ rimless WC oceníte nejen ve
veřejných prostorách, ale i v
domácnostech
¾ jedinečné prolnutí technologie
a designu

klozet závěsný bez oplachového kruhu

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.2071.4.000.000.1 WC závěsné bez oplachového kruhu

Cena
bude
upřesněna

K dispozici 4. čvrtletí 2015

duroplastové sedátko s poklopem

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9171.0.000.063.1 duroplastové sedátko s poklopem vhodné pro
klozet 8.2071.4, nerez úchyty, odnímatelné
8.9171.1.000.063.1 duroplastové sedátko s poklopem vhodné pro
klozet 8.2071.4, nerez úchyty, odnímatelné,
SLOWCLOSE

Cena
bude
upřesněna
bude
upřesněna
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samostatně stojící klozet
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2571.6.xxx.000.1 samostatně stojící klozet

Odpad Instalační Cena
Cena
sada
bílá
barva
součástí
x
x
3 300 Kč 3 961 Kč

Náhradní díly:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro klozet

Cena
92 Kč

Objednat zvlášť:
8.9271.1.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, rychloupínací ocelové úchyty
8.9271.2.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm

Cena
Cena
bílá
barva
1 219 Kč 1 464 Kč
1 801 Kč 2 162 Kč
1 592 Kč
1 592 Kč

stojící bidet
Číslo výrobku

Popis výrobku

304

8.3271.2.xxx.304.1 stojící bidet

x

Instalační Cena
Cena
sada
bílá
barva
součástí
x
2 568 Kč 3 081 Kč

Náhradní díly:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro bidet

Cena
92 Kč

kombiklozet
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2371.6.xxx.000.1 WC mísa
8.2771.2.xxx.241.1 WC nádrž
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach. Odpad Instalační
mech.
sada
součástí
součástí
x
x
x
x
x
x

42 cm

Objednat zvlášť:
8.9271.1.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, rychloupínací ocelové úchyty
8.9271.2.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon

Cena
bílá

Cena
barva

2 985 Kč 3 582 Kč
2 543 Kč 3 052 Kč
2 543 Kč 3 052 Kč
Cena
Cena
bílá
barva
1 219 Kč 1 464 Kč
1 801 Kč 2 162 Kč
1 592 Kč
1 592 Kč

k e r a m i k a / MIO

kombiklozet se zvýšenou výškou
Číslo výrobku

Popis výrobku

50 cm

8.2471.6.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
8.2771.2.xxx.241.1 WC nádrž
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach. Odpad Instalační
mech.
sada
součástí
součástí
x
x
x
x
x
x

Cena
bílá

Cena
barva

4 381 Kč 5 257 Kč
2 543 Kč 3 052 Kč
2 543 Kč 3 052 Kč

Cena
Cena
bílá
barva
1 219 Kč 1 464 Kč

Objednat zvlášť:
8.9271.1.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, rychloupínací úchyty
8.9271.2.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm

1 801 Kč 2 162 Kč
1 592 Kč
1 592 Kč

kombiklozet se zvýšenou výškou
Číslo výrobku

Popis výrobku

46 cm

8.2471.7.000.000.1 WC mísa,
výška 46 cm
8.2771.2.000.241.1 WC nádrž
8.2771.3.000.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach. Odpad Instalační
Cena
mech.
sada
bílá
součástí
součástí
x
x
4 381 Kč
x
x

x
x

2 543 Kč
2 543 Kč

Objednat zvlášť:
8.9271.1.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální úpravou,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9271.2.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální úpravou, se
zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, rychloupínací ocelové úchyty
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm

Cena
bílá
1 219 Kč
1 801 Kč
1 592 Kč
1 592 Kč

náhradní díly pro kombiklozety
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.9135.3.000.000.1
8.9135.4.000.000.1
8.9136.2.000.000.1
8.9136.4.000.000.1
8.2771.2.xxx.000.1

nápustný ventil
nápustný ventil
výpustný ventil D2D
tlačítko D2D
WC nádrž, boční přívod vody, bez splachovacího mechanismu
8.2771.3.xxx.000.1 WC nádrž, spodní přívod vody, bez splachovacího
mechanismu
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.2771.4.xxx.000.1 víko k nádrži Mio

Napouštění
x
x

x
x

Cena
291 Kč
315 Kč
216 Kč
110 Kč
2 094 Kč
2 094 Kč
92 Kč
726 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.

Příplatek za povrchovou úpravu Jika perla je 1 005,- Kč.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 bílá

100 JIKAperla

049 pergamon
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Dokonalým detailem umyvadlové skříňky Mio je vnitřní zásuvka. Nabízí využití každého milimetru prostoru kolem sifonu, který
odděluje praktickým plechovým krytem. Otvírání je namísto úchytek řešeno elegantními výřezy, které dodávají nábytkové řadě
Mio typický vzhled.

varianta bílá

varianta ořech

místo šetřící sifon

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / MIO

Plnovýsuvné pojezdy
zabezpečují snadný
přístup do zásuvek.

Pojezdy zásuvek s brzdou
a dojezdem.

Netradičně řešené zrcadlo
s rohovou otevřenou poličkou
se okamžitě stane dominantou
koupelny.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimální
nosností 30 kg.

Umyvadlo je s deskou spojeno
téměř neviditelným, elegantním
límcem.

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

Všechny hrany jsou z vysoce
odolného materiálu ABS.
Promyšlené výřezy nahrazují
často nepraktické úchytky.

Mio nabízí dostatečný úložný prostor
pro ručníky i další nezbytnosti, bez
kterých se koupelna neobejde.
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umyvadlová skříňka pro umyvadlo 50, 55, 60 a 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
4.3411.1.171.500.1

umyvadlová skříňka pro umyvadlo 50, 55,
60, 65 cm, 1 zásuvka, s límcem
4.3411.1.171.506.1 umyvadlová skříňka pro umyvadlo 50, 55,
60, 65 cm, 1 zásuvka, s límcem
4.3417.1.171.500.1 volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku pod
umyvadlo 50, 55, 60, 65 cm
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

bílá/ořech

3 830 Kč
3 830 Kč
1 066 Kč
477 Kč

umyvadlová skříňka pro nábytkové umyvadlo 67 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3412.1.171.500.1

umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 67 cm, 1 zásuvka
4.3412.1.171.506.1 umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 67 cm, 1 zásuvka
4.3417.2.171.500.1 volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku pod
nábytkové umyvadlo 67 cm
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
3 787 Kč

bílá/ořech

3 787 Kč
1 066 Kč
477 Kč

umyvadlová skříňka pro nábytkové umyvadlo 75 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
4.3413.1.171.500.1

umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 75 cm, 1 zásuvka
4.3413.1.171.506.1 umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 75 cm, 1 zásuvka
4.3417.3.171.500.1 volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku pod
nábytkové umyvadlo 75 cm
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

bílá/ořech

3 914 Kč
3 914 Kč
1 109 Kč
477 Kč

umyvadlová skříňka pro nábytkové umyvadlo 85 cm
Číslo výrobku

4.3414.1.171.500.1

Popis výrobku

umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 85 cm, 1 zásuvka
4.3414.1.171.506.1 umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 85 cm, 1 zásuvka
4.3417.4.171.500.1 volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku pod
nábytkové umyvadlo 85 cm
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
4 466 Kč

bílá/ořech

4 466 Kč
1 137 Kč
477 Kč

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / MIO

umyvadlová skříňka pro nábytkové umyvadlo 105 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3415.1.171.500.1

umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 105 cm, 1 zásuvka
4.3415.1.171.506.1 umyvadlová skříňka pro nábytkové
umyvadlo 105 cm, 1 zásuvka
4.3417.5.171.500.1 volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku pod
nábytkové umyvadlo 105 cm
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
4 609 Kč

bílá/ořech

4 609 Kč
1 220 Kč
477 Kč

umyvadlová skříňka pro dvojumyvadlo 130 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3416.1.171.500.1

umyvadlová skříňka pro dvojumyvadlo
130 cm, 2 zásuvky
umyvadlová skříňka pro dvojumyvadlo
130 cm, 2 zásuvky

4.3416.1.171.506.1
4.3417.6.171.500.1

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
6 774 Kč

bílá/ořech

6 774 Kč
1 066 Kč

volitelná vnitřní zásuvka pro skříňku
pod dvojumyvadlo 130 cm (1 ks do jedné
poloviny skříňky)

477 Kč

8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon, rozteč rohových ventilů
200 mm, DN40

střední skříňka se 2 zásuvkami
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3418.1.171.500.1
4.3418.1.171.506.1

střední skříňka se 2 zásuvkami
střední skříňka se 2 zásuvkami

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3418.2.171.500.1
4.3418.2.171.506.1

střední skříňka, pravá
střední skříňka, pravá

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
4 551 Kč

bílá/ořech
4 551 Kč

střední skříňka, pravá
Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
2 857 Kč

bílá/ořech
2 857 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.
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střední skříňka, levá
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3418.3.171.500.1
4.3418.3.171.506.1

střední skříňka, levá
střední skříňka, levá

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3418.0.171.500.1

střední skříňka bez dveří

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
2 857 Kč

bílá/ořech
2 857 Kč

střední skříňka bez dveří
Barva korpusu

500 bílá
1 581 Kč

vysoká skříňka se 2 zásuvkami, pravá
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3419.2.171.500.1
4.3419.2.171.506.1

vysoká skříňka se 2 zásuvkami, pravá
vysoká skříňka se 2 zásuvkami, pravá

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
5 912 Kč

bílá/ořech
5 912 Kč

vysoká skříňka se 2 zásuvkami, levá
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3419.3.171.500.1
4.3419.3.171.506.1

vysoká skříňka se 2 zásuvkami, levá
vysoká skříňka se 2 zásuvkami, levá

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

bílá/bílá
5 912 Kč

bílá/ořech
5 912 Kč

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / MIO

vysoká skříňka se 2 zásuvkami
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

4.3419.1.171.500.1
4.3419.1.171.506.1

vysoká skříňka se 2 zásuvkami
vysoká skříňka se 2 zásuvkami

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3421.1.171.500.1

zrcadlo s poličkami, pravé/levé

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3422.1.171.500.1

zrcadlo na desce, 640 × 573 mm, otočné o 90°

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3423.1.171.500.1

polička pod zrcadlo nebo samostatně na stěnu

500 bílá
1 107 Kč

Náhradní díly
4.3417.8.171.500.1

límec pod umyvadlo 50, 55, 60, 65 cm

499 Kč

bílá/bílá
5 106 Kč

bílá/ořech
5 106 Kč

zrcadlo s poličkami
Barva korpusu

500 bílá
2 750 Kč

zrcadlo na desce
Barva korpusu

500 bílá
1 458 Kč

doplňky
Barva korpusu
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Asymetrická vana Mio dotváří velkou koupelnu a nabízí požitek komfortní koupele díky svému objemu i příjemnému,
nejkvalitnějšímu akrylátu. Je na výběr ve třech velikostech, vždy v levé a pravé variantě podle dispozic prostoru. Uspokojí
i opravdu náročné či urostlé uživatele, neboť největší varianta má rozměry 170 × 105 cm.

Výhody
prodloužená záruka 5 let
akrylátové vany jsou vyrobeny ze 100% akrylátu
čelní a boční panely s vrstvou akrylátu zaručují stejnou barevnost s vanou
stabilní konstrukce
podhlavníky pro všechny vany Jika, 2 barevná provedení

tmavě šedá

světle šedá
Polyuretanové podhlavníky
zvyšují komfort relaxace
ve vaně.
2.9498.0.087.000.1 441 Kč

Podhlavníky jsou na výběr
ve dvou barevných
odstínech.
2.9498.0.088.000.1 441 Kč

100% ACRYLIC
Všechny naše vaničky, vany a panely
jsou vyrobeny ze 100% akrylátu.

Detail podhlavníku
s logem JIKA.

Vyrobeno v Evropské unii.

Vany a vaničky jsou vyrobeny
ze 100% akrylátu.

Záruka na vany.

v a n y / MIO

vana zápustná
Číslo výrobku

Popis výrobku

Objem

2.3271.0.000.000.1 vana 1 700 × 700 mm, vestavná verze
Objednat zvlášť:
2.9610.6.000.000.1
2.9613.8.000.000.1
2.9616.8.000.000.1
2.9616.0.000.000.1
2.9616.9.000.000.1
2.9481.5.004.000.1
2.9481.6.004.000.1
2.9481.7.004.000.1
2.9481.8.004.000.1

160 l

boční panel
čelní panel
nohy k vaně
instalacní sada pro boční panel
instalační sada pro čelní panel
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu SPECIAL line
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu SPECIAL line
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

SPECIAL line
SPECIAL line

Cena
bílá
6 177 Kč
Cena
1 730 Kč
2 367 Kč
323 Kč
735 Kč
673 Kč
696 Kč
1 012 Kč
1 892 Kč
2 240 Kč

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete na str. 61 v kapitole Cubito.
Objednat zvlášť:
2.9483.5.000.000.1 sada pro upevnění ke zdi pro vany a vaničky Jika

Cena
188 Kč

Instalační rozměry vany bez panelu.

Takto barevně označené plochy nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku vanové baterie.

Takto označené plochy jsou vhodné pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.

vana asymetrická

pravá verze

200

835

120

1500 x 1005

75

1600 x 1005

Popis výrobku

Objem

2.4371.9.000.000.1
2.4471.9.000.000.1
2.4571.9.000.000.1
2.4671.9.000.000.1
2.4771.9.000.000.1
2.4871.9.000.000.1
2.4371.1.000.000.1
2.4471.1.000.000.1
2.4571.1.000.000.1
2.4671.1.000.000.1
2.4771.1.000.000.1
2.4871.1.000.000.1

asymetrická vana 1 500 × 1 050 mm, levá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 500 × 1 050 mm, pravá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 600 × 1 050 mm, levá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 600 × 1 050 mm, pravá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 700 × 1 050 mm, levá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 700 × 1 050 mm, pravá, vestavná verze, včetně podpěr
asymetrická vana 1 500 × 1 050 mm, levá, s konstrukcí pro instalaci s panelem
asymetrická vana 1 500 × 1 050 mm, pravá, s konstrukcí pro instalaci s panelem
asymetrická vana 1 600 × 1 050 mm, levá, s konstrukcí pro instalaci s panelem
asymetrická vana 1 600 × 1 050 mm, pravá, s konstrukcí pro instalaci s panelem
asymetrická vana 1 700 × 1 050 mm, levá, s konstrukcí pro instalaci s panelem
asymetrická vana 1 700 × 1 050 mm, pravá, s konstrukcí pro instalaci s panelem

200 l
200 l
215 l
215 l
225 l
225 l
200 l
200 l
215 l
215 l
225 l
225 l

Objednat zvlášť:
2.9671.0.000.000.1
2.9671.1.000.000.1
2.9671.2.000.000.1
2.9671.3.000.000.1
2.9671.5.000.000.1
2.9671.6.000.000.1
2.9481.5.004.000.1
2.9481.6.004.000.1
2.9481.7.004.000.1
2.9481.8.004.000.1

čelní panel pro asymetrickou vanu 1 500, levý, 100% akrylát
čelní panel pro asymetrickou vanu 1 500, pravý, 100% akrylát
čelní panel pro asymetrickou vanu 1 600, levý, 100% akrylát
čelní panel pro asymetrickou vanu 1 600, pravý, 100% akrylát
čelní panel pro asymetrickou vanu 1 700, levý, 100% akrylát
čelní panel pro asymetrickou vanu 1 700, pravý, 100% akrylát
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu SPECIAL line
automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu SPECIAL line
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

Cena
bílá
7 616 Kč
7 616 Kč
8 732 Kč
8 732 Kč
9 208 Kč
9 208 Kč
7 731 Kč
7 731 Kč
8 779 Kč
8 779 Kč
9 288 Kč
9 288 Kč

500

600

75

Číslo výrobku

75

1700 x 1005

Označený prostor je pro umístění
baterie na hranu vany.

SPECIAL line
SPECIAL line

Cena
3 860 Kč
3 860 Kč
3 860 Kč
3 860 Kč
3 860 Kč
3 860 Kč
696 Kč
1 012 Kč
1 892 Kč
2 240 Kč

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete na str. 61 v kapitole Cubito.

Instalační rozměry vany s panelem.

Instalační rozměry vany bez panelu.

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Všechny vanové zástěny jsou nabízeny
výhradně s úpravou JIKA perla GLASS.

Záruka 3 roky na vanové zástěny.

Tloušťka skla sprchových koutů a dveří.

Výhody
prodloužená záruka 3 roky
bezrámová konstrukce a 6mm
bezpečnostní sklo
masivní stříbrné proﬁly
speciální úprava JIKA perla GLASS

jednodílná vanová zástěna
Vanová zástěna 910 mm, levá/pravá, jednodílná, stříbrný lesklý proﬁl, 6mm transparentní sklo s úpravou JIKA perla GLASS.
Pro asymetrické vany Mio.
Číslo výrobku
2.5624.2.002.668.1

Šířka
(mm)
910

Výška Tloušťka
(mm)
(mm)
1530
6
levá/pravá

Varianta
provedení skla
transparentní
sklo

Cena
6 351 Kč

šarže 668 – transparentní sklo

840

180°

50

levopravá
varianta

1530

910-920
860

doporučujeme

2.9471.0.004.000.1

Popis výrobku
stěrka na sklo, chrom
stěrka na sklo s držákem na sprchový kout, chrom
stěrka na sklo s držákem na stěnu, chrom

Cena
351 Kč
516 Kč
552 Kč

17

Číslo výrobku
2.9471.0.004.000.1
2.9471.1.004.000.1
2.9471.2.004.000.1
2.9471.2.004.000.1

2.9471.1.004.000.1

2

25
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Série Mio-N nabízí elegantní
umyvadlovou stojánkovou
pákovou baterii s automatickou
zátkou, která okouzluje
dokonalými liniemi.
Výhody
prodloužená záruka 5 let
široký sortiment modelů vodovodních baterií
kvalitní keramické kartuše Ø 40 mm (Španělsko)
umyvadlové baterie s úsporným perlátorem
průtok 5,7 l/min, Neoperl (Německo)
perlátory jsou vyrobeny ze speciálního materiálu proti
usazování vodního kamene
nástěnné vanové a sprchové baterie obsahují
zpětnou klapku proti nasátí znečištěné vody
do pitné
kvalitní certiﬁkované připojovací nerez hadice
Tucai (Španělsko)
sprchový sloup s výškově nastavitelnou hlavovou sprchou
a 2 držáky ruční sprchy (pevný v těle
baterie a posuvný na tyči)
kompletní montáž včetně 100% testování
každé baterie ve Znojmě
široký sortiment sprchového příslušenství

umyvadlová baterie

NOVINKA
117

Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
703 Kč

81

141

81

141

117

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.111V.1.004.111.1 umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou výpustí, 2 059 Kč
průtok 5,7 l/min. K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.111V.1.004.110.1 umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, průtok 5,7 l/ 1 893 Kč
min. K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

M8

M8

G3/8"

G3/8"

G1 1/4"

umyvadlová baterie

NOVINKA

Záruka 5 let na
všechny baterie
(povrch a kartuše).

Cena
3 134 Kč

Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
703 Kč

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Kartuše pákových
baterií jsou testovány
na 70 000 cyklů.

M8

210

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111V.8.004.120.1 umyvadlová stojánková páková baterie pro umyvadlové mísy
bez výpusti, průtok 5,7 l/min. K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

270

153

G3/8"

Baterie mají průtok
6 l vody za minutu.
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bidetová baterie

NOVINKA

Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
2 058 Kč

21°

128

1 894 Kč
Cena
703 Kč

81

142

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.411V.1.004.111.1 bidetová stojánková páková baterie s automatickou výpustí.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.411V.1.004.110.1 bidetová stojánková páková baterie bez výpusti.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

M8

G3/8"

G1 1/4"

vanová baterie bez sprchové sady

Popis výrobku

3.211V.7.004.400.1 vanová nástěnná páková baterie bez sprchové sady.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
Objednat zvlášť:
NOVINKA

3.651X.0.004.362.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, držák sprchy,
sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.363.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, držák
sprchy, sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.472.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová tyč,
mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.473.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, sprchová
tyč, mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m)

Cena

215
Max. 166
G1/2"

2 802 Kč

Ø65

Min. 134

122

G1/2"
167

122

G1/2"
167

184

Číslo výrobku

85

NOVINKA

Cena
1 315 Kč
1 315 Kč
1 811 Kč
1 811 Kč

vanová baterie se sprchovou sadou

NOVINKA
215
G1/2"

Ø65

Min. 134

85

Cena
3 631 Kč

117

81

Ø66

266

184

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.211V.7.004.131.1 vanová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou
(ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

G1/2"

sprchová bate rie bez sprchové sady

NOVINKA
Cena
2 472 Kč

Objednat zvlášť:

Cena

NOVINKA

3.651X.0.004.362.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, držák sprchy,
sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.363.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, držák
sprchy, sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.472.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová tyč,
mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m)
3.651X.0.004.473.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, sprchová
tyč, mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m)

215
Min. 166
G1/2"

1 315 Kč
1 315 Kč
1 811 Kč
1 811 Kč

Min. 134

127
Ø65
40

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311V.7.004.400.1 sprchová nástěnná páková baterie bez sprchové sady.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

G1/2"
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sprchová baterie se sprchovou sadou

NOVINKA

G1/2"

40

Cena
3 300 Kč

Ø65

Min. 134

81

120

Ø46

266

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311V.7.004.131.1 sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou (ruční
sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

127

215
Min. 166
G1/2"

G1/2"

sprchové sady Cubito-N

NOVINKA

+

+
3.651X.0.004.362.1

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651X.0.004.362.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, držák sprchy,
sprchová hadice 1,7 m). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Cena
1 315 Kč

3.651X.0.004.363.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, držák
sprchy, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 315 Kč

3.651X.0.004.472.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová tyč,
mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 811 Kč

3.651X.0.004.473.1 sprchová sada (ruční sprcha 130×130 mm, 4 funkce, sprchová
tyč, mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 811 Kč

+

+

+
3.651X.0.004.472.1

3.651X.0.004.363.1

+

+

+
3.651X.0.004.473.1

sprchové rameno Cubito-N

65

Cena
1 067 Kč

410 (500) G1/2"

1 645 Kč
653 Kč

14

60
G1/2"

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.661X.0.004.005.1 sprchové rameno, nástěnné, 400 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.006.1 sprchové rameno, nástěnné, 500 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.001.1 sprchové rameno, stropní, 100 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.661X.0.004.002.1 sprchové rameno, stropní, 200 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

60
G1/2"

NOVINKA

100 (200)

818 Kč

hlavová sprcha Cubito-N

NOVINKA
300

3 298 Kč

300

Ø300

G1/2"

G1/2"
30°

30°

Náhradní díly najdete na straně 320.
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49

Cena
3 050 Kč

49

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.671X.1.004.230.1 hlavová sprcha ∅ 300 mm, nerez.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.671X.1.004.130.1 hlavová sprcha 300×300 mm, nerez.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / MIO-N

Teles kopický
s pr chový s loup
Mio-N
hlavová sprcha Ø 200 mm, ABS
výškově nastavitelná sprchová tyč
rozmezí 40 cm
pevný držák sprchy integrovaný v těle baterie
posuvný držák sprchy na sprchové tyči
ruční sprcha Ø 130 mm se 4 funkcemi
sprchová hadice 1,7 m s Antitwist
proti překroucení

40 cm výškově nastavitelný
sprchový sloup
562

139

NOVINKA
Cena
7 435 Kč

800 - 1200

Ø 200

1110 ±50

855

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311V.7.004.571.1 sprchový sloup (sprchová páková baterie, hlavová sprcha
∅ 200 mm, ruční sprcha ∅ 130 mm, 4 funkce, sprchová
hadice 1,7 m). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

150
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Série Mio nabízí elegantní umyvadlovou stojánkovou
pákovou baterii s automatickou zátkou, která okouzluje
dokonalými liniemi.

Rohové ventily nabízené
ve stejném designu jako
baterie Mio dotvářejí
stylové prostředí moderní
koupelny.

Perlátory jsou vyrobeny
ze speciálního materiálu,
na kterém se neusazuje
vodní kámen, a díky tomu
odpadá namáhavé čištění.

Vodovodní baterie série Mio
obsahují vysoce kvalitní
keramické kartuše se
systémem OPTIM ECO.

Horní sprcha Mio ve variantě
s dešťovým efektem se díky
funkci Clean Touch velice
snadno udržuje, pouhým
přejetím prstů po měkkých
gumičkách.

V ý h o dy
prodloužená záruka 5 let
keramické kartuše, systém OPTIM ECO
perlátory jsou vyrobeny ze speciálního materiálu proti usazování vodního kamene
přepínače – klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody
keramické kartuše s OptimEco Kerox (Maďarsko)
keramické ventily Fluhs (Německo)
perlátory Neoperl (Německo)
připojovací nerez hadice Tucai (Španělsko)

doporučujeme
umyvadlový sifon, rohový ventil a příslušenství
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7471.0.004.000.1 umyvadlový sifon 5/4“–32 mm, chrom, mosaz
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Cena
52 Kč
867 Kč
703 Kč

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici, držák
nebo sprchovou tyč.
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umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1171.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou,
chrom
Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

120

Cena
2 429 Kč

Cena
703 Kč
G5/4”
G3/8”

umyvadlová baterie pro umyvadlové mísy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1171.8.004.002.1 umyvadlová stojánková páková baterie pro umyvadlové mísy
se zátkou Click-Clack, chrom
Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
3 243 Kč

Cena
703 Kč

G5/4”
G3/8”

bidetová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4171.1.004.001.1 bidetová stojánková páková baterie s automatickou
zátkou, chrom

Cena
2 520 Kč

Objednat zvlášť:
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil 3/8“–1/2“, chrom, 2 ks

Cena
703 Kč
G5/4”

G3/8”

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2171.7.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
2 620 Kč

Objednat zvlášť:
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m)
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, sprchová tyč, hadice 1,7 m)

Cena
1 163 Kč

G1/2”

1 037 Kč
1 564 Kč
1 711 Kč

G1/2”

sprchová bate rie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3171.7.004.000.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
1 977 Kč

Objednat zvlášť:
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč,
hadice 1,7 m)
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, sprchová tyč, hadice 1,7 m)

Cena
1 163 Kč

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchání vody. Vyšroubováním vymezovacího šroubu
na ovládacím dříku lze omezit průtok vody.

150 +- 20

152
198

1 037 Kč
1 564 Kč
1 711 Kč

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

G1/2”

60
G1/2”

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / MIO

vanová podomítk ová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2071.6.004.000.1 vanová – sprchová páková podomítková baterie, chrom

Cena
2 069 Kč

Objednat zvlášť:
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč,
hadice 1,7 m)
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, sprchová tyč, hadice 1,7 m)
3.7171.0.004.020.1 umyvadlový/vanový výtok 1/2“, chrom
3.6371.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz, zpětný ventil, chrom

Cena
1 163 Kč
1 037 Kč
1 564 Kč

G1/2”

160

G1/2”
G1/2”
min.35
max.50

1 711 Kč
1 074 Kč
462 Kč

sprchová podomítková baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3071.6.004.000.1 sprchová páková podomítková baterie, chrom

Cena
1 527 Kč

Objednat zvlášť:
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, držák ruční sprchy,
sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m)
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha 5 funkcí, sprchová tyč, hadice 1,7 m)
3.6371.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz, zpětný ventil, chrom

Cena
1 163 Kč
1 037 Kč

120
min.35
max.50

1 564 Kč
1 711 Kč
462 Kč

dřezová stojánková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5171.1.004.200.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom

Cena
2 429 Kč

G3/8”

dřezová baterie se sprchou
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5171.1.004.300.1 dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou sprchou
a otočným výtokovým ramínkem, chrom

Cena
3 967 Kč

G3/8”

umyvadlový/vanový výtok 1/2“
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7171.0.004.020.1 umyvadlový/vanový výtok 1/2”, chrom

Cena
1 074 Kč

G1/2”

Náhradní díly najdete na straně 320.
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hor ní sprchy

5 funkcí

1 funkce
G1/2”

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6771.0.004.021.1 horní sprcha 5 funkcí: normální, masážní,
masážní + normální, perlivá, perlivá +
normální, 100 mm, chrom
3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chrom
(objednat zvlášť)

Cena
652 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6771.0.004.020.1 horní sprcha 1 funkce,
100 mm, chrom
3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chrom
(objednat zvlášť)

Cena
541 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6771.0.004.042.1 horní sprcha, 1 funkce, průtok
9 l/min, sprchovací část chrom
3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chrom
(objednat zvlášť)

Cena
977 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6771.0.004.041.1 horní sprcha, 1 funkce, sprchovací část
šedivý plast
3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chrom
(objednat zvlášť)

Cena
684 Kč

470 Kč

470 Kč

G1/2”
G1/2”

G1/2”
G1/2”

470 Kč

470 Kč

hlavová sprcha

3.6742.0.004.000.1

Číslo výrobku
3.6742.0.004.000.1
3.6742.0.004.042.1
3.6642.0.004.000.1

Popis výrobku
hlavová sprcha, chrom
hlavová sprcha, chrom
sprchové rameno, chrom

Cena
1 101 Kč
1 424 Kč
1 255 Kč

G1/2”

G1/2”

Clean touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy.
Měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují
snadné olamování vodního kamene.

G1/2”

3.6742.0.004.042.1
250

60

250

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchání vody. Vyšroubováním vymezovacího šroubu
na ovládacím dříku lze omezit průtok vody.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / MIO

Termostatické baterie
Hlavními výhodami termostatických baterií je rychlost, za kterou nastaví požadovanou
teplotu, a schopnost udržení stejné teploty i v případě kolísání tlaku nebo
teploty přiváděné vody. Důležitá je také bezpečnost, baterie disponuje několika
bezpečnostními prvky. V případě zastavení přívodu studené vody do baterie,
termostat ihned zareaguje a zablokuje vývod z baterie tak, aby se uživatel neopařil.
Dalším bezpečnostním opatřením je integrované tlačítko, které je umístěno přesně na
38°C. V případě, že by chtěl uživatel nastavit vyšší teplotu, je nutné tlačítko stisknout
a pokračovat v regulaci teploty, a to až na maximálních 50°C. Tento bezpečnostní
prvek je velice důležitý pro nejmenší uživatele – děti.

Výhody termostatů
rychlost a přesnost - Quick reaction
Vysoce kvalitní termostatický ventil zajistí okamžitou dodávku smíchané vody
v požadované teplotě
úspora vody - Eco stop – tlačítko, které spoří.
Sprchový termostatický sloup Mio disponuje ovládacím ventilem průtoku vody, který
obsahuje tlačítko oznamující uživateli dosažení průtoku vody baterie na 50%. Pro
nastavení vyššího průtoku je nutné tlačítko stlačením odblokovat.
bezpečnost - Safety stop - tlačítko, které chrání.
Ovládání termostatického ventilu obsahuje integrované bezpečnostní tlačítko, které
zamezí nastavení teploty vyšší než tělu příjemných a bezpečných 38°C. Pro dosažení
teploty v rozmezí více než 38° C maximálně však 50°C je nutné tlačítko stlačením
odblokovat.
blokace přívodu horké vody - pokud přestane přitékat do baterie studená voda,
chytrý termostat tento problém zachytí a ihned zablokuje přívod horké vody, takže
uživatel je v bezpečí i v tuto chvíli.
stálost nastavené teploty vody - chytrý termostat zajistí stálou, nekolísající teplotu
nastavené vody.
duální přepínač - u vanového a sprchového termostatického sloupu funguje
přepínač, který volí buď vanový výtok nebo ruční sprchu anebo hlavovou sprchu.

vanový termostatický výškově nastavitelný sloup

NOVINKA

128

562

Cena
9 093 Kč

1415

Ø271

600

1260

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2371.7.004.571.1 vanový termostatický sloup (vanová
baterie s přepínačem, hlavová sprcha
∅ 200 mm, ruční sprcha ∅ 100 mm,
3 funkce, sprchová hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

150
271

sprchový termostatický výškově nastavitelný sloup

NOVINKA

139

562

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.3371.7.004.571.1 sprchový termostatický sloup (sprchová 7 431 Kč
baterie, hlavová sprcha ∅ 200 mm, ruční
sprcha ∅ 100 mm, 3 funkce, sprchová
hadice 1,7 m).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1110

Náhradní díly najdete na straně 320.

853

853

800 - 1200

Ø200

150
271
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ruční sprchy
Číslo výrobku

Popis výrobku

3.6171.0.004.021.1 ruční sprcha 5 funkcí:
normální, masážní,
masážní + normální,
perlivá, perlivá + normální

Cena
609 Kč

5 funkcí

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6171.0.004.020.1 ruční sprcha 1 funkce,
100 mm, chrom

Cena
478 Kč

1 funkce

sprchové sady

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha, 5 funkcí, držák ruční sprchy, 1 163 Kč
sprchová hadice 1,7 m) chrom

5 funkcí

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha, 1 funkce, držák ruční sprchy, 1 037 Kč
sprchová hadice 1,7 m) chrom

1 funkce

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ruční sprcha, 1 funkce, sprchová tyč,
hadice 1,7 m)

Cena
1 564 Kč

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ruční sprcha, 5 funkcí, sprchová tyč,
hadice 1,7 m) chrom

Cena
1 711 Kč

1 funkce

+
5 funkcí

CLEAN TOUCH
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy. Měkké
gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné
olamování vodního kamene.

ANTI TWIST
Sprchové hadice jsou vybaveny systémem
proti překroucení, který je ukrytý v kónusu
sprchové hadice.

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / MIO

sprchová tyč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6471.0.004.001.1 sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy
a mýdlenkou, 600 mm, chrom

Cena
780 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6571.0.004.000.1 držák ruční sprchy, chrom

Cena
166 Kč

držák ruční sprchy

přípojka sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6371.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz,
zpětný ventil, chrom

G1/2”

Cena
462 Kč

G1/2”

sprchová hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6271.0.002.010.1 sprchová hadice 1,7 m, zesílená PVC, stříbrná
3.6271.0.002.020.1 sprchová hadice 2 m, zesílená PVC, stříbrná

Cena
412 Kč
447 Kč

Všechny sprchové hadice jsou vybaveny systémem Anti twist
proti překroucení, který je ukrytý v kónusu sprchové hadice.

rohový ventil a umyvadlová výpusť
Číslo výrobku
3.7171.0.004.020.1
3.7271.0.004.010.1
3.9171.0.004.000.1
rohový ventil

Popis výrobku
umyvadlový/vanový výtok 1/2”, chrom
rohový ventil 3/8”–1/2”, chrom, 2 ks
umyvadlová výpusť Click-Clack, chrom

Cena
1 074 Kč
703 Kč
486 Kč

umyvadlová výpusť

G3/8”

CLICK/CLACK
66
max 47

G1/2”

G5/4”

Sprchové příslušenství jednotlivých sérií je kompatibilní, je možné ho libovolně kombinovat.

Náhradní díly najdete na straně 320.
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Série koupelnových doplňků Mio sází na dokonalé řemeslné zpracování. Výrazným detailem je využití
kruhu – pro velkorysé upevnění na zeď či případně pro zajímavé ukončení háčku na ručníky a další
drobnosti, bez kterých se v koupelně neobejdeme.

Cena
248 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
384 Kč

3.8474.3.004.000.1 držák se skleněným pohárkem,
chrom, transparentní sklo

95

92

Popis výrobku
háček na ručník, chrom

40

Číslo výrobku
3.8774.1.004.000.1

50

20

68

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.8474.4.004.000.1 dvojitý držák se skleněnými
pohárky, chrom, transparentní sklo

95

69

Cena
637 Kč

76

Cena
406 Kč

60

50

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8774.2.004.000.1 dvojháček na ručníky, chrom

185

držák se skleněnou mýdlenkou,
chrom, transparentní sklo

Číslo výrobku

183

107

Popis výrobku

3.8474.5.004.000.1 držák s keramickým dávkovačem
tekutého mýdla, chrom

128

Cena
406 Kč

Cena
637 Kč

134

Popis výrobku

3.8474.1.004.000.1

52

Číslo výrobku

134

120

Cena
510 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.8174.7.004.000.1

držák na ručník, pevný, 330 mm,
chrom

50

110

50

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8474.2.004.000.1 košíček na mýdlo, chrom

50

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.

329

Cena
469 Kč
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Cena
827 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.8374.2.004.000.1 držák na rezervní toaletní papír,
chrom

889 Kč
50

50

závěsná tyč na ručníky, 55 cm,
chrom
3.8174.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky, 66 cm,
chrom

Cena
406 Kč

180
90

Popis výrobku

3.8174.1.004.000.1

50

Číslo výrobku

658
81

81

548

Popis výrobku

držák na toaletní papír
s krytem, chrom

Cena
1 142 Kč

Cena
848 Kč

65

1 310 Kč

50

50

3.8174.3.004.000.1 dvojitá závěsná tyč na ručníky,
55 cm, chrom
3.8174.4.004.000.1 dvojitá závěsná tyč na ručníky,
66 cm, chrom

Popis výrobku

3.8374.1.004.000.1

174

Číslo výrobku

Číslo výrobku

660

153

121

121

550

Číslo výrobku
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8174.5.004.000.1 police na ručníky, 58,8 cm, chrom

Cena
1 458 Kč

Popis výrobku

3.8374.3.004.000.1 WC souprava včetně kartáče
a skleněné misky, chrom

Cena
827 Kč

120

436

221

50

588

Číslo výrobku

95

Popis výrobku

3.8174.6.004.000.1 police na ručníky se závěsnou
tyčí, 58,8 cm, chrom

Cena
1 920 Kč

221

133

588

Popis výrobku

3.8574.1.004.000.1

skleněná polička včetně držáků,
50 cm, chrom, transparentní sklo

Cena
677 Kč

Cena
351 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

2.9471.1.004.000.1

stěrka na sklo s držákem
na sprchový kout, chrom

Cena
516 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

50

Číslo výrobku

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9471.0.004.000.1 stěrka na sklo, chrom

120

500

260

Cena
510 Kč

2.9471.2.004.000.1 stěrka na sklo s držákem
na stěnu, chrom

Cena
552 Kč

81

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8174.8.004.000.1 držák na ručník, chrom
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k o u p e l n o v á s é r i e / TIGO
Tigo sází na čistotu a eleganci. Hladké plochy lakovaných
skříněk neruší komplikované úchytky, také asymetrické
umyvadlo 100 cm díky velkorysé odkládací ploše vlevo
a zaobleným hranám působí harmonicky a luxusně.
Dostatek úložného prostoru nabízí vysoká závěsná skříňka,
ale také přehledné, plnovýsuvné zásuvky nábytku Tigo.

k o u p e l n o v á s é r i e / TIGO

k o u p e l n o v á s é r i e / TIGO

Dvojumyvadlo Tigo 125 cm lze kombinovat se skříňkou nebo s držákem na ručníky a policí.
Zvláště otevřená varianta podtrhuje čisté linie moderní série.

Asymetrická umyvadla Tigo díky svému tvaru a hloubce pouhých 37 cm zapadnou i do nejmenší
koupelny, a přesto vám poskytnou dostatek odkládací plochy.

Umyvadlo Tigo 100 cm může být podle
dispozice koupelny v pravé i levé variantě.

Umyvadlo Tigo 80 cm nabízíme pouze ve
variantě s odkládací plochou vlevo.
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2,6 m

1,8 m

Zelená je barvou naděje, jara i pozitivních očekávání. Včetně toho, že ani malé rozměry koupelny nám
nezabrání vytvořit moderní, kvalitní a hlavně vysoce funkční prostor pro intimní hygienu. Navíc se vejde
i pračka! A to navzdory tomu, že tahle koupelna má necelých 5 m2 (2,6 × 1,8 m).

k o u p e l n o v á s é r i e / TIGO

J edi n e č n ý koncep t pr o malé koupelny
2,3 m2 + 0,85 m2
UMYVADLO 70 CM A ZÁVĚSNÝ KLOZET TIGO

160

pračka
60x60

100

145
pračka
60x60

Tigo U70

100

145

BĚŽNÉ UMYVADLO 60 CM A ZÁVĚSNÝ KLOZET

160

85

85

Také s velkým umyvadlem a pračkou můžete mít v koupelně dostatek místa. Stačí si jen správně vybrat. Umyvadla série Tigo
zaberou pouhých 37 cm a ušetří mnoho drahocenného prostoru. Navíc nad pračku můžete umístit mělké skříňky a ukrýt do nich
vše, co potřebujete.

2,4 m2
BĚŽNÉ UMYVADLO 60 CM
A STOJÍCÍ KOMBI KLOZET

UMYVADLO 60 CM A
STOJÍCÍ KOMBI KLOZET TIGO

197

197

U60

120

120

V malé koupelně se počítá každý centimetr. Díky nejkratšímu kombiklozetu Tigo s hloubkou 62 cm a umyvadlu Tigo (šířka 60 cm)
vytvoříte více místa a nebudete se cítit stísněně. Prostor pod umyvadlem můžete využít pro skříňku na ručníky a naopak vedle něj
umístit pračku. Sprchový kout s vaničkou (120 x 80 cm) bude skvělou volnou nejen pro starší generace.

2,15 m2

pračka

165

Olymp 80x80
skř.

U45

U45

130

130

Olymp 80x80

165

Se sérií Tigo dokážete i do panelákové koupelny umístit pračku, jejíž místo bylo dříve na chodbě nebo v kuchyni. Stačí
klasické umyvadlo nahradit umývátkem Tigo (45 cm) s výklopnou skříňkou a sprchový kout doplnit vaničkou Olymp. Doplňte je
kombiklozetem (62 cm) nebo závěsným WC Tigo (49 cm) a prostor pro pračku, nad níž doporučujeme ještě umístit mělkou skříňku,
máte připraven.

3,1 m2 + 1,3 m2

195

pračka
skř.

U55/37
skř.

U45

skř.

kuchyňská linka

160

102
PŘEDSÍŇ

Ani malá koupelna není uchráněna před velkým množstvím koupelnových drobností, které potřebujete někam umístit. Mělké
vysoké skříňky jsou jako stvořené právě pro ně. Neubírají prostor koupelny a pomohou udržet v koupelně pořádek. Velké zrcadlo
prostor opticky zvětší a správně zvolené osvětlení prozáří každou panelákovou koupelnu.
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Skříňka pro umyvadlo o šířce 65 cm doplněná navíc ještě
jednou postranní skříňkou poskytuje řadu možností pro
ukládání věcí. A vejde se do koupelny 2,6 × 1,3 m.

Do malé koupelny skvěle padne i nadstandardní asymetrický
sprchový kout 100 × 80 cm. Předpokládá to ovšem samostatné
WC, protože klozet se už do prostoru 1,8 × 1,3 m opravdu nevejde.

Také hodně úzkou koupelnu velice snadno vybavíte sérií
Tigo. Úsporný kombiklozet, umyvadlo 65 cm i prostorný
sprchový kout se vejdou na plochu 1,2 × 2,6 m.

Zatímco bílá tvoří koupelnovou klasiku, tmavá barva v sobě
má určitou výjimečnost. Působí elegantně, zvláště pak
v kombinaci s bílou keramikou. Jako umyvadlová skříňka
Tigo v provedení mokka.

k o u p e l n o v á s é r i e / TIGO

43 cm
43 cm

49 cm

62 cm

Nejmenší závěsný klozet má hloubku 49 cm. To však
rozhodně nemá žádný vliv na pohodlí, neboť sedací část
má standardních 43 cm jako u ostatnich klozetů. Uživatelský
komfort zvyšuje funkce Slowclose pro zpomalení a ztišení
chodu sedátka.

Ideálním výrobkem pro malé koupelny je kombiklozet Tigo, který
má celkovou délku pouhých 62 cm. Navíc splachuje na 3/4,5 l,
což v dnešní době představuje významnou úsporu vody
používané při splachování. Majitelé koupelen bez oken rovněž
ocení izolovanou vložku proti rosení, která nedovolí vlhkosti
kondenzovat na povrchu nádržky. Čisté řešení – klozet přiléhající
ke zdi se dobře udržuje v čistotě.
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keramika

nábytek

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / TIGO

49
43

62

cm

cm

cm

Nabídku podomítkových modulů
naleznete v kapitole Podomítkové
moduly.

K sérii Tigo doporučujeme zrcadla Clear, které najdete v kapitole Zrcadla a osvětlení.

doporučené doplňky

vodovodní baterie

sprchový kout a vaničky

vany a vanové zástěny

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / TIGO

PURE

GENERIC

Koupelnové doplňky Pure naleznete v kapitole
Pure a Generic v kapitole Koupelnové doplňky.
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37
41

cm

cm

cm

,5

Moderní umyvadlo Tigo 55 cm,
s netradičně umístěnou baterií vpravo
nebo vlevo, je hluboké pouze 37 cm.
Interiér podle potřeby dotvoří
umyvadlová skříňka.

,5

38

cm

Moderní umyvadlo Tigo 55 cm,
s baterií uprostřed a hlubkou 41 cm.
Interiér podle potřeby dotvoří
umyvadlová skříňka.

cm

cm

Moderní umyvadlo Tigo 70 cm,
s netradičně umístěnou baterií vpravo,
je hluboké pouze 37 cm. Interiér podle
potřeby dotvoří umyvadlová skříňka.
Umyvadlo 70 cm se nabízí pouze s baterií
vpravo nebo bez otvoru pro baterii.

,5

37

38

38

Dvojumyvadlo 125 cm je hluboké
pouhých 38,5 cm, takže i do nevelké
koupelny může přinést komfort většího
privátního prostoru.

Umyvadlo 100 cm s otvorem pro
baterii vlevo i vpravo (nebo 80 cm,
pouze s baterií vpravo), ve variantě
se sifonem a policí, nabízí dostatek
odkládacích ploch, včetně praktického
držáku na ručník.

Umyvadlo 65 cm, pouze s baterií
vpravo, šikovně řeší úložné
a odkládací plochy v opravdu malých
místnostech.

Nerezový držák na ručníky
Tigo je nejen praktickým
vylepšením koupelny, ale
i pěkným designovým
detailem.

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích kanálků
po celém obvodu klozetové
mísy zaručuje dokonalé omytí.

DUAL FLUSH
Úsporné dvojité splachování
s možností spláchnutí
4,5 nebo 3 litrů vody.

SLOWCLOSE
Důmyslný mechanismus
zpomalující sklápění
sedátka.

100% recyklovatelný výrobek
Keramika je 100% recyklovatelná
a může být v podobě granulátu
opět navrácena do výrobního
procesu, nebo využita v jiných
průmyslových odvětvích.

Záruka 10 let na všechny
keramické výrobky
a koupelnové doplňky.

STOP CONDENSATION
Plastová vložka proti
rosení a kondenzaci vody.

k e r a m i k a / TIGO

nábytkové umyvadlo 65 cm
Číslo výrobku
38

,5

Popis výrobku

yyy: 106 109

8.1221.6.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 65 cm

cm

x

x

Objednat zvlášť:
3.8121.1.004.000.1 čelní držák ručníku pro umyvadlo 65 cm, nerez
3.8121.4.004.000.1 boční držák ručníku pro umyvadlo, levopravý, nerez

Cena
bílá
1 927 Kč

Cena
1 088 Kč
897 Kč

Nelze současně umístit čelní a boční držák.

nábytkové umyvadlo 80 cm
Číslo výrobku
38

,5

Popis výrobku

yyy: 106 109

8.1221.8.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 80 cm*

cm

x

x

Cena
bílá
2 880 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota

Objednat zvlášť:
3.8121.2.004.000.1 čelní držák ručníku pro umyvadlo 80 cm, nerez
3.8121.4.004.000.1 boční držák ručníku pro umyvadlo, levopravý, nerez

Cena
1 296 Kč
897 Kč

Nelze současně umístit čelní a boční držák.

nábytkové umyvadlo 100 cm
Číslo výrobku

,5

8.1221.7

38

cm

Popis výrobku

yyy: 105 106

8.1221.7.000.105.1 asymetrické nábytkové umyvadlo 100 cm*
(umyvadlo na levé straně)
8.1221.7.000.109.1 asymetrické nábytkové umyvadlo 100 cm*
(umyvadlo na levé straně)
8.1221.9.000.106.1 asymetrické nábytkové umyvadlo 100 cm*
(umyvadlo na pravé straně)
8.1221.9.000.109.1 asymetrické nábytkové umyvadlo 100 cm*
(umyvadlo na pravé straně)

109

x

Cena
bílá
3 804 Kč

x
x

3 804 Kč
3 804 Kč

x

3 804 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota
8.1221.7
8.1221.9

Objednat zvlášť:
3.8121.5.004.000.1 čelní držák ručníku pro umyvadlo 100 cm, nerez
3.8121.4.004.000.1 boční držák ručníku pro umyvadlo, levopravý, nerez

Cena
1 696 Kč
897 Kč

Nelze současně umístit čelní a boční držák.
8.1221.9

8.1221.9

nábytkové dvojumyvadlo 125 cm
Číslo výrobku
38

,5

cm

Popis výrobku

8.1421.7.000.yyy.1 nábytkové dvojumyvadlo 125 cm*

yyy: 104 109
x

x

Cena
bílá
6 307 Kč

*součástí balení je vyrovnávací hmota

Objednat zvlášť:
3.8121.3.004.000.1 čelní držák ručníku pro dvojumyvadlo 125 cm, nerez
3.8121.4.004.000.1 boční držák ručníku pro umyvadlo, levopravý, nerez

Cena
1 796 Kč
897 Kč

Nelze současně umístit čelní a boční držák.

Náhradní díly najdete na straně 317.
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umývátko 45 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1521.2.000.yyy.1 nábytkové umývátko 45 cm

yyy: 105 106
x

x

109

Cena
bílá

x

1 356 Kč

23

,5

cm

umyvadlo 55 × 41 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1121.2.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 55 × 41 cm

Cena
bílá

x

x

1 600 Kč

yyy: 105 106

109

Cena
bílá

x

1 600 Kč

109

Cena
bílá

x

1 697 Kč

40

,5

cm

umyvadlo 55 × 37 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1021.2.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 55 × 37 cm
37

x

x

cm

umyvadlo 60 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1021.3.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 60 cm

37

yyy: 105 106
x

x

cm

umyvadlo 70 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1021.5.000.yyy.1 nábytkové umyvadlo 70 cm

37

cm

yyy: 106 109
x

x

Cena
bílá
2 230 Kč

k e r a m i k a / TIGO

závěsný klozet
43

49

cm

Číslo výrobku

Cena
bílá
2 230 Kč

Popis výrobku

8.2021.3.000.000.1 závěsný klozet Compact, splachování 4,5/3 l,
uzavřený kruh oplachování

cm
Objednať zvlašť:
8.9338.5.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou,
se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
chromované úchyty

Cena
1 454 Kč

8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou,
nerezové úchyty

581 Kč

Závěsný klozet Tigo je možné kombinovat s bidetovým sedátkem Multiclin značky Roca.

závěsný bidet
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
bílá
2 424 Kč
2 424 Kč

8.3021.1.000.304.1 závěsný bidet, boční otvory pro přívod vody
8.3021.1.000.302.1 závěsný bidet, bez bočních otvorů pro přívod vody

49

cm

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

Cena
68 Kč
105 Kč

kombiklozet
Číslo výrobku

43

62

cm

cm

Popis výrobku

Napouštění

8.2421.6.000.000.1 WC mísa kapotovaná ke stěně, VARIO odpad,
splachování 3/4,5 l (pro nádrž 8.2821.2)

x

8.2821.2.000.741.1 WC nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky
proti orosení, včetně duálního splachovacího
mechanismu

x

Cena
bílá
2 609 Kč
1 930 Kč

8.2421.6.000.231.1 WC mísa kapotovaná ke stěně, VARIO odpad,
splachování 3/4,5 l (pro nádrž 8.2821.3)

x

8.2821.3.000.742.1 WC nádrž, spodní přívod vody, BEZ nádržky
proti orosení, včetně duálního splachovacího
mechanismu

x

2 609 Kč
1 930 Kč

Objednat zvlášť:
8.9338.5.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, se
zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, chromované úchyty
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou,
nerezové úchyty
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm

Cena
1 454 Kč

Náhradní díly:
8.2821.2.000.000.1 WC nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky proti orosení, bez
splachovacího mechanismu
8.2821.3.000.000.1 WC nádrž, spodní přívod vody, BEZ nádržky proti orosení, bez
splachovacího mechanismu
8.2821.4.000.000.1 víko k nádrži
8.9748.5.000.000.1 vnitřní nádržka proti orosení, boční přívod vody
7822024000
vypouštěcí ventil
8.9135.3.000.000.1 napouštěcí ventil boční 3/8“, bílá
8.9135.4.000.000.1 napouštěcí ventil spodní 1/2“, bílá
8.9136.3.000.000.1 splachovací tlačítko
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro skryté uchycení klozetu k podlaze
8.9417.1.000.000.1 těsnění

Cena
1 066 Kč

581 Kč
1 592 Kč
1 592 Kč

1 066 Kč
493 Kč
362 Kč
265 Kč
291 Kč
315 Kč
68 Kč
92 Kč
21 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
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Vysoká úzká skříňka perfektně rámuje prostor kolem umyvadla a zrcadla. Je k dispozici v pěti barevných variantách včetně
zeleného laku. Uvnitř jsou 4 skleněné poličky, takže na koupelnové drobnosti tu je dostatek místa. Povrchová úprava zajišťuje
nejvyšší odolnost proti vlhkosti nejen na celé ploše, ale také v nejzranitelnější zóně hran, které jsou lepeny PUR lepidlem. Dvířka
nesou velice kvalitní panty, které jsou testované na 30 000 cyklů – tedy na více než dvacet let běžného provozu.

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimální
nosností 30 kg.

Pojezdy zásuvek s brzdou
a dojezdem.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR lepidlem
zajišťují nejvyšší voděodolnost.

HOME SERVIS
záruční servis u zákazníka

Plnovýsuvné pojezdy
zásuvek zabezpečují snadný
přístup do zásuvek.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / TIGO

Zásuvky skříněk Tigo se pohybují na plnovýsuvných pojezdech, které jsou mj. vybaveny
brzdou s tichým dojezdem. Maximální otevření
usnadňuje přístup i pro věci umístěné v zadní
části zásuvky.

Nábytek Tigo lze doplnit plechovými organizéry
na ukládání nezbytných drobností.

Umyvadla Tigo lze zakoupit ve výhodném balení se skříňkou. Jsou
zabalena v jedné krabici, což nejen zjednodušuje přepravu, ale především
nabízí výraznou slevu.

Kovové úchytky jsou raﬁnovaně umístěny na
hraně zásuvek. Jsou jednoduché, dokonale
funční a lze je snadno udržovat.

Varianty nábytku woodline creme a woodline mokka jsou vyrobené z laminotřískových desek se strukturou dřeva, které odolávají
vlhkému prostředí koupelny. Varianty nábytku v provedení bílá a creme/bílá mají také korpus vyrobený z laminotřískové desky se
strukturou dřeva, avšak čelní plochy jsou lakované. Zelená varianta nábytku je celolakovaná.
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skříňka s umyvadlem 65 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5515.5.021.560.1
4.5515.5.021.429.1
4.5515.5.021.500.1
4.5515.5.021.991.1
4.5515.5.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 65 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

6 498 Kč
6 498 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

620

7 727 Kč
7 727 Kč
8 526 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 65 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5515.6.021.560.1
4.5515.6.021.429.1
4.5515.6.021.500.1
4.5515.6.021.991.1
4.5515.6.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 65 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 65 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

6 498 Kč
6 498 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

620

7 727 Kč
7 727 Kč
8 526 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s umyvadlem 80 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5517.5.021.560.1
4.5517.5.021.429.1
4.5517.5.021.500.1
4.5517.5.021.991.1
4.5517.5.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 80 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, otvor pro baterii vpravo,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

7 437 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

7 437 Kč
770

8 767 Kč
8 767 Kč
9 487 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 80 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5517.6.021.560.1
4.5517.6.021.429.1
4.5517.6.021.500.1
4.5517.6.021.991.1
4.5517.6.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 80 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
skříňka s umyvadlem 80 cm, bez otvoru pro baterii,
s 1 zásuvkou, výřez pro sifon vpravo
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

7 437 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

7 437 Kč
770

8 767 Kč
8 767 Kč
1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

9 487 Kč
474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s umyvadlem 100 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5518.5.021.560.1
4.5518.5.021.429.1
4.5518.5.021.500.1
4.5518.5.021.991.1
4.5518.5.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

8 939 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

8 939 Kč
970

9 602 Kč
9 602 Kč
1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

10 190 Kč
474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s umyvadlem 100 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5518.7.021.560.1
4.5518.7.021.429.1
4.5518.7.021.500.1
4.5518.7.021.991.1
4.5518.7.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo vč. umyvadla s otvorem pro baterii
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

8 939 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

8 939 Kč
970

9 602 Kč
9 602 Kč
10 190 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

Náhradní díly najdete na straně 318.

130 / 131

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 100 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5518.6.021.560.1
4.5518.6.021.429.1
4.5518.6.021.500.1
4.5518.6.021.991.1
4.5518.6.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vpravo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

8 939 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

8 939 Kč

970

9 602 Kč
9 602 Kč
10 190 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 100 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5518.8.021.560.1
4.5518.8.021.429.1
4.5518.8.021.500.1
4.5518.8.021.991.1
4.5518.8.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
skříňka s 1 zásuvkou pro umyvadlo 100 cm, výřez pro
sifon vlevo, vč. umyvadla bez otvoru pro baterii
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

8 939 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

8 939 Kč
970

9 602 Kč
9 602 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

10 190 Kč
474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

skříňka s dvojumyvadlem 125 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5519.5.021.560.1
4.5519.5.021.429.1
4.5519.5.021.500.1
4.5519.5.021.991.1
4.5519.5.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, s otvorem pro baterii
uprostřed, se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, s otvorem pro baterii
uprostřed, se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, s otvorem pro baterii
uprostřed, se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, s otvorem pro baterii
uprostřed, se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, s otvorem pro baterii
uprostřed, se 2 zásuvkami
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

creme
560

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

10 828 Kč

370

yyy:

520

Číslo výrobku

10 828 Kč
1220

11 633 Kč
11 633 Kč
12 034 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s dvojumyvadlem 125 cm

Popis výrobku

Barva korpus/čelo
520

Číslo výrobku

4.5519.6.021.560.1
4.5519.6.021.429.1
4.5519.6.021.500.1
4.5519.6.021.991.1
4.5519.6.021.156.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, bez otvoru pro baterii,
se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, bez otvoru pro baterii,
se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, bez otvoru pro baterii,
se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, bez otvoru pro baterii,
se 2 zásuvkami
skříňka s dvojumyvadlem 125 cm, bez otvoru pro baterii,
se 2 zásuvkami
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

mokka
429

bílá
500

creme/bílá
991

zelená
156

370

creme
560

yyy:

1220

10 828 Kč
10 828 Kč
11 633 Kč
11 633 Kč
12 119 Kč
1+1 PACK
skříňka + umyvadlo

474 Kč

Dodávka ve dvou kartonech: skříňka a umyvadlo zvlášť.

police

25

360

640

25

360

790

Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva police

mokka

bílá

25

creme
2 020 Kč

police pod umyvadlo 65 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 65 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 65 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 80 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 80 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 80 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 100 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 100 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 100 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 125 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 125 cm, vč. 2 konzol
police pod umyvadlo 125 cm, vč. 2 konzol

1240

2 020 Kč
2 140 Kč

360

1 924 Kč
25

4.5529.1.021.560.1
4.5529.1.021.429.1
4.5529.1.021.500.1
4.5529.2.021.560.1
4.5529.2.021.429.1
4.5529.2.021.500.1
4.5529.3.021.560.1
4.5529.3.021.429.1
4.5529.3.021.500.1
4.5529.4.021.560.1
4.5529.4.021.429.1
4.5529.4.021.500.1

360

990

2 140 Kč
1 972 Kč
2 261 Kč
2 261 Kč
2 118 Kč
2 381 Kč
2 381 Kč
2 213 Kč

držák ručníku
Nerezový držák na ručníky Tigo je nejen praktickým vylepšením
koupelny, ale i pěkným designovým detailem. Nelze současně
umístit čelní a boční držák.
Číslo výrobku
3.8121.1.004.000.1
3.8121.2.004.000.1
3.8121.5.004.000.1
3.8121.3.004.000.1
3.8121.4.004.000.1

Popis výrobku
čelní držák ručníku pro umyvadlo 65 cm, nerez
čelní držák ručníku pro umyvadlo 80 cm, nerez
čelní držák ručníku pro umyvadlo 100 cm, nerez
čelní držák ručníku pro dvojumyvadlo 125 cm, nerez
boční držák ručníku pro umyvadlo, levopravý, nerez

Cena
1 088 Kč
1 296 Kč
1 696 Kč
1 796 Kč
897 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.

132 / 133

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umývátkem 45 cm

Popis výrobku

Barva korpus/dvířka

415
creme
4.5510.2.021.560.1
4.5510.2.021.429.1
4.5510.2.021.500.1
4.5510.2.021.991.1
4.5510.2.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky

mokka

bílá

creme/bílá

165

Číslo výrobku

535

ch. 105

zelená

3 815 Kč
3 815 Kč
4 123 Kč
4 123 Kč
4 636 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umývátkem 45 cm

Popis výrobku

Barva korpus/dvířka

415
creme
4.5510.3.021.560.1
4.5510.3.021.429.1
4.5510.3.021.500.1
4.5510.3.021.991.1
4.5510.3.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

mokka

bílá

creme/bílá

165

Číslo výrobku

535

ch. 106

zelená

3 815 Kč
3 815 Kč
4 123 Kč
4 123 Kč
4 636 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umývátkem bez otvoru na baterii 45 cm

Popis výrobku

Barva korpus/dvířka

165

Číslo výrobku

535

ch. 109

415

creme
4.5510.4.021.560.1
4.5510.4.021.429.1
4.5510.4.021.500.1
4.5510.4.021.991.1
4.5510.4.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, se 2 dvířky

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

3 815 Kč
3 815 Kč
4 123 Kč
4 123 Kč
4 636 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umývátkem 45 cm

Popis výrobku

Barva korpus/dvířka

165

Číslo výrobku

535

ch. 105

415

creme
4.5510.6.021.560.1
4.5510.6.021.429.1
4.5510.6.021.500.1
4.5510.6.021.991.1
4.5510.6.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

4 842 Kč
4 842 Kč

Součástí skříňky s výklopnými dvířky je plechový organizér.

5 149 Kč
5 149 Kč
5 662 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

Náhradní díly najdete na straně 318.

134 / 135

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umývátkem 45 cm

Popis výrobku

4.5510.7.021.560.1
4.5510.7.021.429.1
4.5510.7.021.500.1
4.5510.7.021.991.1
4.5510.7.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky

Barva korpus/dvířka

creme

mokka

bílá

creme/bílá

165

Číslo výrobku

535

ch. 106

zelená

415

4 842 Kč
4 842 Kč
5 149 Kč
5 149 Kč
5 662 Kč

Součástí skříňky s výklopnými dvířky je plechový organizér.

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umývátkem bez otvoru na baterii 45 cm

Popis výrobku

Barva korpus/dvířka

creme
4.5510.8.021.560.1
4.5510.8.021.429.1
4.5510.8.021.500.1
4.5510.8.021.991.1
4.5510.8.021.156.1

skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky
skříňka s umývátkem 45 cm, s výklopnými dvířky

bílá

creme/bílá

zelená

4 842 Kč

Součástí skříňky s výklopnými dvířky je plechový organizér.
Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

mokka
4 842 Kč

5 149 Kč
5 149 Kč
5 662 Kč

165

Číslo výrobku

535

ch. 109

415

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm
ch. 104

4.5512.2.021.560.1
4.5512.2.021.429.1
4.5512.2.021.500.1
4.5512.2.021.991.1
4.5512.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

310

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

5 400 Kč

520

5 400 Kč
6 453 Kč
6 453 Kč
7 223 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 55 x 41 cm
ch. 109

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

creme
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 400 Kč
5 400 Kč

310

4.5512.3.021.560.1
4.5512.3.021.429.1
4.5512.3.021.500.1
4.5512.3.021.991.1
4.5512.3.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

mokka

520

Číslo výrobku

6 453 Kč

520

6 453 Kč
7 223 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm

ch. 105

4.5512.6.021.560.1
4.5512.6.021.429.1
4.5512.6.021.500.1
4.5512.6.021.991.1
4.5512.6.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 297 Kč

270

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

5 297 Kč

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

6 350 Kč

520
6 350 Kč
7 120 Kč
484 Kč

474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

Náhradní díly najdete na straně 318.

136 / 137

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm
ch. 106

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

creme
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 297 Kč

270

4.5512.7.021.560.1
4.5512.7.021.429.1
4.5512.7.021.500.1
4.5512.7.021.991.1
4.5512.7.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

mokka

520

Číslo výrobku

5 297 Kč
6 350 Kč

520

6 350 Kč
7 120 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 55 x 37 cm
ch. 109

4.5512.8.021.560.1
4.5512.8.021.429.1
4.5512.8.021.500.1
4.5512.8.021.991.1
4.5512.8.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 297 Kč

270

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

5 297 Kč
6 350 Kč

520
6 350 Kč
7 120 Kč
484 Kč

474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem 60 cm
ch. 105

4.5514.2.021.560.1
4.5514.2.021.429.1
4.5514.2.021.500.1
4.5514.2.021.991.1
4.5514.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 914 Kč

270

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

5 914 Kč

565

6 993 Kč
6 993 Kč
7 763 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem 60 cm
ch. 106

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

4.5514.3.021.560.1
4.5514.3.021.429.1
4.5514.3.021.500.1
4.5514.3.021.991.1
4.5514.3.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

270

creme

520

Číslo výrobku

5 914 Kč
5 914 Kč

565

6 993 Kč
6 993 Kč
7 763 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 60 cm
ch. 109

4.5514.4.021.560.1
4.5514.4.021.429.1
4.5514.4.021.500.1
4.5514.4.021.991.1
4.5514.4.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 60 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

270

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

5 914 Kč
5 914 Kč

565

6 993 Kč
6 993 Kč
7 763 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka s umyvadlem 70 cm
ch. 106

Popis výrobku

Barva korpus/čelo

creme
4.5516.2.021.560.1
4.5516.2.021.429.1
4.5516.2.021.500.1
4.5516.2.021.991.1
4.5516.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

270

520

Číslo výrobku

670

7 090 Kč
7 090 Kč
8 347 Kč
8 347 Kč
9 168 Kč
484 Kč
474 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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u m y v a d l a s n á b y t k e m / TIGO

skříňka s umyvadlem bez otvoru na baterii 70 cm
ch. 109

4.5516.3.021.560.1
4.5516.3.021.429.1
4.5516.3.021.500.1
4.5516.3.021.991.1
4.5516.3.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
skříňka s umyvadlem 70 cm, s 1 zásuvkou
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/čelo

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

270

Popis výrobku

520

Číslo výrobku

7 090 Kč

670

7 090 Kč
8 347 Kč
8 347 Kč
9 168 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

484 Kč
474 Kč

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

270

510

střední mělká skříňka levá

Popis výrobku

creme
4.5520.1.021.560.1
4.5520.1.021.429.1
4.5520.1.021.500.1
4.5520.1.021.991.1
4.5520.1.021.156.1
4.5530.1.021.004.1

střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
nohy ke skříňkám, pár

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

NOŽKA

270

Číslo výrobku

3 926 Kč
3 926 Kč
4 901 Kč
4 901 Kč
5 928 Kč
484 Kč

270

510

střední mělká skříňka pravá

Popis výrobku

creme
4.5520.2.021.560.1
4.5520.2.021.429.1
4.5520.2.021.500.1
4.5520.2.021.991.1
4.5520.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1

střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
nohy ke skříňkám, pár

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

3 926 Kč
3 926 Kč
4 901 Kč
4 901 Kč
5 928 Kč
484 Kč

270

Číslo výrobku

NOŽKA

n á b y t e k / TIGO

270

510

střední mělká skříňka levá

Popis výrobku

creme
4.5522.1.021.560.1
4.5522.1.021.429.1
4.5522.1.021.500.1
4.5522.1.021.991.1
4.5522.1.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

střední mělká skříňka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, levé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, levé dveře
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

NOŽKA

270

Číslo výrobku

2 540 Kč
2 540 Kč
3 489 Kč
3 489 Kč
4 516 Kč
484 Kč
474 Kč

270

510

střední mělká skříňka pravá

Popis výrobku

creme
4.5522.2.021.560.1
4.5522.2.021.429.1
4.5522.2.021.500.1
4.5522.2.021.991.1
4.5522.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

střední mělká skříňka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 1 skleněná police, pravé dveře
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

NOŽKA

270

Číslo výrobku

2 540 Kč
2 540 Kč
3 489 Kč
3 489 Kč
4 516 Kč
484 Kč
474 Kč

363

510

střední hluboká skříňka levá

Popis výrobku

creme
4.5520.3.021.560.1
4.5520.3.021.429.1
4.5520.3.021.500.1
4.5520.3.021.991.1
4.5520.3.021.156.1
4.5530.1.021.004.1

střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, levé dveře
nohy ke skříňkám, pár

300

Barva korpus/čelo

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

4 467 Kč

270

Číslo výrobku

NOŽKA

4 467 Kč
5 512 Kč
5 512 Kč
6 750 Kč
484 Kč

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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n á b y t e k / TIGO

363

510

střední hluboká skříňka pravá

Popis výrobku

4.5520.4.021.560.1
4.5520.4.021.429.1
4.5520.4.021.500.1
4.5520.4.021.991.1
4.5520.4.021.156.1
4.5530.1.021.004.1

střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
střední hluboká skříňka, 1 zásuvka, 1 skleněná police, pravé dveře
nohy ke skříňkám, pár

300

Barva korpus/dveře

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

4 467 Kč

NOŽKA

270

Číslo výrobku

4 467 Kč
5 512 Kč
5 512 Kč
6 750 Kč
484 Kč

165

810

střední mělká skříňka levá

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5528.1.021.560.1
4.5528.1.021.429.1
4.5528.1.021.500.1
4.5528.1.021.991.1
4.5528.1.021.156.1

střední mělká skříňka, 2 skleněné police, levé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, levé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, levé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, levé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, levé dveře

300

Barva korpus/dveře

creme

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

2 797 Kč
2 797 Kč
3 771 Kč
3 771 Kč
4 542 Kč

165

810

střední mělká skříňka pravá

300

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5528.2.021.560.1
4.5528.2.021.429.1
4.5528.2.021.500.1
4.5528.2.021.991.1
4.5528.2.021.156.1

střední mělká skříňka, 2 skleněné police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, pravé dveře
střední mělká skříňka, 2 skleněné police, pravé dveře

Barva korpus/dveře

creme

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

2 797 Kč
2 797 Kč
3 771 Kč
3 771 Kč
4 542 Kč

n á b y t e k / TIGO

270

270

1620

1620

vysoká mělká skříňka

300

Popis výrobku

Barva korpus/dveře

creme
4.5526.3.021.560.1
4.5526.3.021.429.1
4.5526.3.021.500.1
4.5526.3.021.991.1
4.5526.3.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5532.1.021.500.1
4.5531.1.021.500.1

vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
nohy ke skříňkám, pár
3dílný plechový organizér do vysoké dvojdílné skříňky
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

NOŽKA

270

Číslo výrobku

300

stříbrná

4 914 Kč
4 914 Kč
5 863 Kč
5 863 Kč
8 583 Kč
484 Kč
1 013 Kč
474 Kč

300

Popis výrobku

creme
4.5526.4.021.560.1
4.5526.4.021.429.1
4.5526.4.021.500.1
4.5526.4.021.991.1
4.5526.4.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5532.1.021.500.1
4.5531.1.021.500.1

vysoká hluboká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká hluboká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká hluboká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká hluboká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
vysoká hluboká skříňka, 4 skleněné police, 2 dveře levé/pravé
nohy ke skříňkám, pár
3dílný plechový organizér do vysoké dvojdílné skříňky
plechový organizér na čelo /dveře skříněk

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

5 539 Kč

270

Číslo výrobku

363

363

1620

1620

vysoká hluboká skříňka

NOŽKA

5 539 Kč
6 557 Kč
6 557 Kč
9 884 Kč
484 Kč
1 013 Kč
474 Kč

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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Popis výrobku

4.5524.1.021.560.1
4.5524.1.021.429.1
4.5524.1.021.500.1
4.5524.1.021.991.1
4.5524.1.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 levé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 levé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 levé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 levé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 levé dveře
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

Barva korpus/dveře

creme

mokka

bílá

creme/bílá

300
zelená

stříbrná

7 120 Kč
7 120 Kč

NOŽKA

270

Číslo výrobku

270

1620

vysoká mělká skříňka

8 661 Kč
8 661 Kč
10 276 Kč
484 Kč
474 Kč

270

1620

vysoká mělká skříňka

Popis výrobku

4.5524.2.021.560.1
4.5524.2.021.429.1
4.5524.2.021.500.1
4.5524.2.021.991.1
4.5524.2.021.156.1
4.5530.1.021.004.1
4.5531.1.021.500.1

vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 pravé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 pravé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 pravé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 pravé dveře
vysoká mělká skříňka, 4 skleněné police, 3 pravé dveře
nohy ke skříňkám, pár
plechový organizér na čelo/dveře skříněk

creme

Varianty creme/bílá a zelená na objednávku.

300

Barva korpus/dveře

mokka

bílá

creme/bílá

zelená

stříbrná

270

Číslo výrobku

7 120 Kč
7 120 Kč
8 661 Kč
8 661 Kč
10 276 Kč
484 Kč
474 Kč

NOŽKA

v a n y / TIGO

m

80 c

m

70 c

Vana a sprcha v jednom už není doménou jen velkých koupelen. Ergonomicky tvarovaná vana
Tigo je ve sprchovacím prostoru široká 80 cm, zbytek je o deset centimetrů užší a vejde se tedy
pohodlně i do menších prostor. Důležitým detailem je rovné dno v širší části, které je nezbytné
pro bezpečný pohyb při sprchování a naopak ergonomicky tvarovaná část vany pro podporu
bederní části páteře. Vanu doplňuje speciální zástěna z bezpečnostního skla, která přesně
kopíruje její tvar.

Vany Tigo i boční panely jsou vyrobeny ze 100% akrylátu. Panel přesně kopíruje tvar vany,
snadno se myje a pomáhá udržet koupelnu hygienicky čistou.
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vana
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.2021.0.000.000.1 vana asymetrická 160 × 80/70 cm, pravá,
vestavná verze, bez podpěr
2.2121.0.000.000.1 vana asymetrická 160 × 80/70 cm, levá ,
vestavná verze, bez podpěr
2.2221.0.000.000.1 vana asymetrická 160 × 80/70 cm pro instalaci
s panelem, pravá, bez podpěr
2.2321.0.000.000.1 vana asymetrická 160 × 80/70 cm pro instalaci
s panelem levá, bez podpěr

vana levá

Objem
185 l

Cena
5 285 Kč

185 l

5 285 Kč

185 l

5 835 Kč

185 l

5 835 Kč

Objednat zvlášť:
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu
2.9629.3.000.000.1 čelní panel, pro levou vanu
2.9629.4.000.000.1 čelní panel, pro pravou vanu
2.9629.5.000.000.1 boční panel
2.9629.6.000.000.1 nohy pro vestavnou verzi
2.9629.7.000.000.1 nohy pro vanu s panelem
2.9629.8.000.000.1 2 ks úchytů pro panel na lem vany (náhradní díl)

vana pravá

Cena
696 Kč
1 012 Kč
Instalační rozměry vestavné vany
1 892 Kč
2 240 Kč
2 471 Kč
2 471 Kč
1 384 Kč
392 Kč
626 Kč
54 Kč

Instalační rozměry vany s panelem

Obrázky a technické nákresy vaňových výpustí najdete na str. 61 u van Cubito.

Prostor pro umístění baterie na lem vany

Takto barevně označené plochy nedoporučujeme
pro umístění vanového výtoku nebo baterie.

Takto označené plochy jsou vhodné pro umístění
vanového výtoku nebo baterie.

V ýhod y
Akrylátové vany se vyznačují dobrými izolačními vlastnostmi materiálu a teplým povrchem.
Sanitární akrylát Jika je stálobarevný a snadno udržovatelný.
Akrylátové panely se rychle a snadno upevňují pomocí speciálního montážního systému
a jsou alternativou k nákladnému obezdívání vany.
Panely jsou vyrobeny z téhož kvalitního 100% akrylátu se snadnou údržbou jako vany.
V případě údržby umožňují rychlý přístup k potrubí pod vanou.

světle šedá
Polyuretanové podhlavníky zvyšují
komfort relaxace ve vaně.
2.9498.0.087.000.1 441 Kč

100% AKRYLIC
Všechny naše vaničky, vany a panely
jsou vyrobeny ze 100% akrylátu.

tmavě šedá
Podhlavníky jsou na výběr
ve dvou barevných odstínech.
2.9498.0.088.000.1 441 Kč

Vyrobeno v Evropské
unii.

Záruka 5 let
na vany.

v a n o v é z á s t ě n y / TIGO

Výhody
prodloužená záruka 3 roky
kompatibilita rovné vanové
zástěny Tigo s vanami Jika
(kromě van Riga a Riga mini)
bezrámová konstrukce a 6mm
bezpečnostní sklo
masivní stříbrné proﬁly
speciální úprava JIKA perla
GLASS

Všechny vanové zástěny
jsou nabízeny výhradně
s úpravou JIKA perla
GLASS.

vanová zástěna
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.5621.1.002.668.1 vanová zástěna zakřivená, levá, 150 × 80 cm, s úpravou
JIKA perla GLASS, transparentní sklo 6 mm silné
2.5721.1.002.668.1 vanová zástěna zakřivená, pravá, 150 × 80 cm, s úpravou
JIKA perla GLASS, transparentní sklo 6 mm silné

Cena
5 995 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.5621.2.002.668.1 vanová zástěna rovná, levá, 150 × 60 cm, s úpravou JIKA
perla GLASS, transparentní sklo 6 mm silné
2.5721.2.002.668.1 vanová zástěna rovná, pravá, 150 × 60 cm, s úpravou
JIKA perla GLASS, transparentní sklo 6 mm silné

Cena
5 112 Kč

5 995 Kč

zakřivená, levá

5 112 Kč

rovná, levá

Náhradní díly najdete na straně 319.

Záruka 3 roky na
vanové zástěny.

20 000 CYCLES
Testované na 20 000 cyklů.

Tloušťka skla
vanové zástěny.
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s p r c h o v ý k o u t a v a n i č k a / TIGO

Novinkou je prostorný asymetrický sprchový kout
100 × 80 cm s výškou 190 cm, který poskytne mnohem
více pohodlí při sprchování i v malých koupelnách.

Všechny vanové zástěny
jsou nabízeny výhradně
s úpravou JIKA perla GLASS.

Záruka 5 let
na sprchové kouty.

Tloušťka skla
sprchových koutů.

Pojezdy sprchových
koutů jsou testovány
na 20 000 cyklů.

Výška sprchových
koutů.

Keramická vanička asymetrického rozměru 100 × 80 cm
může být ve variantě Antislip. Tento druh protiskluzové
úpravy je povrchový, nanáší se před výpalem a je příjemný
na dotek.

Dobře se čistí.

Antislip je povrchový povlak, který se nanáší po glazování a následně se
vypaluje, čímž se optimálně spojí se strukturou povrchu. Vrstva vykazuje
vysokou stabilitu a je rovněž snadno čistitelná a odolná proti kyselinám
i oděru. Antislip je testován podle německé průmyslové normy DIN 51097
a disponuje nadprůměrnými protiskluzovými vlastnostmi.
Moderní sprchové vaničky Tigo ze sanitární keramiky se harmonicky včlení do každé koupelny. Jako všechny keramické výrobky Jika se vyznačují
dlouhou životností.

100% recyklovatelný výrobek
Keramika je 100% recyklovatelná
a může být v podobě granulátu opět
navrácena do výrobního procesu,
nebo využita v jiných průmyslových
odvětvích.

Záruka 10 let na všechny keramické
výrobky a koupelnové doplňky.

s p r c h o v ý k o u t a v a n i č k a / TIGO

sprchový kout
Asymetrický sprchový kout, stříbrný lesklý proﬁl, 6 mm sklo s úpravou
JIKA perla GLASS na vnitřní straně, levopravý
Číslo výrobku
2.5121.1.002.668.1
2.5121.1.002.666.1

Rozměr
(mm)
980 × 780
980 × 780

Výška
(mm)
1950
1950

Tloušťka
(mm)
6
6

Varianta
provedení skla
transparentní
arctic

Cena
9 685 Kč
10 162 Kč

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 666 – dekor arctic
levopravá
varianta

doporučujeme

2.9471.0.004.000.1

2.9471.1.004.000.1

Popis výrobku
stěrka na sklo, chrom
stěrka na sklo s držákem na sprchový kout, chrom
stěrka na sklo s držákem na stěnu, chrom

Cena
351 Kč
516 Kč
552 Kč

2.9471.2.004.000.1

17

Číslo výrobku
2.9471.0.004.000.1
2.9471.1.004.000.1
2.9471.2.004.000.1

2

25

keramická sprchová vanička

levá varianta

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5221.1.000.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická,
100 × 80 cm, pravá
8.5221.1.600.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická,
100 × 80 cm, pravá, Antislip
8.5221.0.000.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická,
100 × 80 cm, levá
8.5221.0.600.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická,
100 × 80 cm, levá, Antislip

Cena
3 785 Kč
4 069 Kč
3 785 Kč
4 069 Kč

šarže 000 - bílá
šarže 600 - Antislip

pravá varianta

Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm,
SPECIAL line
s nerezovou krytkou 113 mm,
průtok 54 l/min, včetně montážního
příslušenství

levá varianta 8.5221.0

levá varianta 8.5221.0

pravá varianta 8.5221.1

pravá varianta 8.5221.1

Cena
771 Kč

Náhradní díly najdete na straně 319.
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Výhody
prodloužená záruka 5 let
keramické kartuše, systém ECODISK (Španělsko)
perlátory jsou vyrobeny ze speciálního materiálu proti
usazování vodního kamene Neoperl (Německo)
přepínače – klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody
připojovací nerez hadice Tucai (Španělsko)

ECODISK

CLEAN TOUCH

Kartuše Ecodisk regulují
množství a teplotu míchané
vody, dokáží snížit spotřebu
až o polovinu!

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Funkce pro snadné čištění
trysek sprchy. Měkké
gumičky při lehkém dotyku
zaručují snadné olamování
vodního kamene.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

ANTI TWIST

Sprchové hadice jsou
vybaveny systémem
proti překroucení, který
je ukrytý v kónusu
sprchové hadice.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici, držák
nebo sprchovou tyč.

v o d o v o d n í b a t e r i e / TIGO

umyvadlová páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1118.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1118.1.004.000.1 umyvadlová stojánková baterie
bez automatické zátky, chrom
3.1118.1.004.004.1 umyvadlová stojánková pákova baterie se zátkou Click-Clack,
chrom



Cena
1 526 Kč




  

1 345 Kč
-



  

-

1 579 Kč
'

'
'

umyvadlová baterie s lékařskou pákou
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1118.1.004.119.1 umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou,
bez automatické výpusti, chrom

103

Cena
1 463 Kč
117

49

26,4º
M8

G3/8"

bidetová páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4118.1.004.001.1 bidetová stojánková baterie s automatickou zátkou, chrom



Cena
1 532 Kč






-

'
'

umyvadlová páková nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1118.7.004.230.1 umyvadlová páková nástěnná baterie s dolním ramínkem
210 mm, bez automatické zátky, chrom

Cena
1 720 Kč

150
max.166
min.134
G 1/2"

ø65

137

52

200

umyvadlová nástěnná baterie s lékařskou pákou
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5118.7.004.239.1 umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s lékařskou pákou,
spodní výtok 200 mm, chrom

Cena
1 906 Kč

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO, LYRA a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let na
všechny baterie
(povrch a kartuše).

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství
a teplotu míchané vody, dokáží
snížit spotřebu až o polovinu!
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vanová nástěnná baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2118.7.004.000.1 vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



Cena
1 706 Kč




'

MAX
MIN
'







sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3118.7.004.000.1 sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



Cena
1 345 Kč

'


MAX
MIN
'





vanová – sprchová podomítková baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2118.6.004.000.1 vanová – sprchová podomítková baterie, chrom

MAX
MIN

Cena
1 802 Kč

'




'





vanová – sprchová podomítková baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3118.6.004.000.1 sprchová podomítková baterie, chrom

MAX
MIN

Cena
1 278 Kč

'


'


Odporúčame kombinovať sprchovej sady, príslušenstvo a sifóny v sekcii MIO, LYRA a RIO.
Záruka 5 let na
všechny baterie
(povrch a kartuše).

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství
a teplotu míchané vody, dokáží
snížit spotřebu až o polovinu!

v o d o v o d n í b a t e r i e / TIGO

dřezová nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5118.7.004.210.1 dřezová nástěnná baterie, chrom

Cena
1 616 Kč


MAX
MIN
'
 











dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5118.1.004.200.1 dřezová stojánková baterie s otočným
výtokovým ramínkem, chrom



Cena
1 436 Kč

 



-

'

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5118.1.004.000.1 dřezová stojánková baterie s otočným
výtokovým ramínkem, chrom

Cena
1 436 Kč








-

'

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5118.1.004.300.1 dřezová stojánková baterie s výsuvnou sprškou, chrom

207

Cena
2 360 Kč
165

25º 130

191

ø46,5
M6
G 3/8"

přípojka sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz,
zpětný ventil, chrom

Cena
462 Kč

G1/2”

G1/2”

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO, LYRA a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let na
všechny baterie
(povrch a kartuše).

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství
a teplotu míchané vody, dokáží
snížit spotřebu až o polovinu!
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k o u p e l n o v á s é r i e / OLYMP DEEP
Přeneste si kousek přírody do své koupelny! Nová série Olymp
Deep sází na neskonale příjemné pocity, jaké vyvolává dotyk
struktury dřeva i nevtíravé tóny čistoskvoucí bílé barvy, dekoru
svěžího jasanu i zlatého dubu, které pohladí oči. Výrazné
zaoblení umyvadlové skříňky vytváří v koupelně skutečný solitér.
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k o u p e l n o v á s é r i e / OLYMP DEEP

Na fotograﬁi můžete vidět novinku - obklady a dlažby Jika. Konkrétně se jedná o obklad FLY Beige 25×70 a dlažbu RENO
Sapeli 16×101 R respektive 24,6×101 R.

k o u p e l n o v á s é r i e / OLYMP DEEP

Umyvadlo Olymp Deep se v koupelně vyjímá
nejen v kombinaci s nábytkem Olymp Deep,
ale sluší mu i varianta se sifonem, krytem
na sifon nebo sloupem. Jeho oblé tvary
dokonale korespondují s novými toaletami
a bidety. S keramikou skvěle ladí nové baterie
Olymp Deep. Na umyvadle vynikne masivní
umyvadlové baterie ve vyšším provedení,
nízké provedení baterie je ideální pro
umývátka a kombinaci s rozměrově menšími
umyvadly.

Jednoduché čisté linie, měkce zaoblené
hrany. Design, který přinesla umyvadla
a nábytek série Olymp Deep, je
charakteristický i pro toalety a bidety, jež
nyní řadu doplňují. Vybírat lze ze stojícího,
závěsného a kombiklozetu. Všechny přitom
potěší nejen moderním tvarem, do detailu
dotaženým sladěním jednotlivých prvků, ale
především minimální spotřebou vody. Na malý
splach si klozety Olymp Deep vystačí se 3 litry
vody, na velký potřebují 4,5 litru.
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Nabídku podomítkových modulů naleznete v kapitole Podomítkové moduly.

nábytek

OLYMP

50 cm

OLYMP DEEP

46 cm

keramika

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / OLYMP DEEP

OLYMP DEEP

Vaničky Olymp je možné kombinovat
s kouty Cubito Pure a Lyra Plus.

doporučené doplňky

vodovodní baterie

sprchové vaničky

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / OLYMP DEEP

HERITAGE

GENERIC

Koupelnové doplňky Heritage a Generic naleznete
v kapitole Koupelnové doplňky.
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k o u p e l n o v á s é r i e / OLYMP DEEP

Umyvadlo Olymp Deep je jedním slovem nevšední. Má krásný a čistý tvar, je prostorné
díky odkládacím plochám i šířce, dostatečně hluboké, je chytře a přitom jednoduše
řešené. Může se kombinovat se sifonem, keramickým krytem, sloupem nebo
originálním nábytkem.

ANTIBAK
Glazovaný vnitřní kruh
a odpad klozetů, který
zabraňuje ulpívání nečistot.

Důmyslný mechanismus
zpomalující sklápění WC
sedátka.

Speciální boční uchycení
klozetu zjednodušuje údržbu.

10 let záruka na sanitární
keramiku

k e r a m i k a / OLYMP DEEP

umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1261.1.xxx.yyy.1
8.1261.2.xxx.yyy.1
8.1261.3.xxx.yyy.1
8.1261.4.xxx.yyy.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

yyy: 104 109
x
x
x
x

134

139

x

x

134

139

x

x

134

139

x

x

x
x
x
x

Cena
bílá
1 055 Kč
1 080 Kč
1 129 Kč
1 203 Kč

Cena
barva
1 265 Kč
1 297 Kč
1 356 Kč
1 444 Kč

Cena
bílá
1 055 Kč
1 080 Kč
1 129 Kč
1 203 Kč
1 049 Kč

Cena
barva
1 265 Kč
1 297 Kč
1 356 Kč
1 444 Kč
1 259 Kč

Cena
bílá
1 055 Kč
1 080 Kč
1 129 Kč
1 203 Kč
1 070 Kč

Cena
barva
1 265 Kč
1 297 Kč
1 356 Kč
1 444 Kč
1 283 Kč

umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm s krytem
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1261.1.xxx.yyy.1
8.1261.2.xxx.yyy.1
8.1261.3.xxx.yyy.1
8.1261.4.xxx.yyy.1
8.1961.1.xxx.000.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm
kryt na sifon s instalační sadou
(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)

x
x
x
x

x
x
x
x

umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm se sloupem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1261.1.xxx.yyy.1
8.1261.2.xxx.yyy.1
8.1261.3.xxx.yyy.1
8.1261.4.xxx.yyy.1
8.1961.0.xxx.000.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm
sloup

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1
SPECIAL line

50 cm
55 cm
60 cm
65 cm

yyy: 104 109
x
x
x
x

x
x
x
x

instalační sada pro umyvadla
Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks
Mio umyvadlový sifon, 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška zápachové uzávěrky
75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)
L
500
550
600
650

B
410
420
450
480

A
190
195
195
195

H
180
190
190
190

C
50
50
50
50

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

D
180
280
280
280

umývátko 45 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1561.4.xxx.yyy.1 umývátko 45 cm

yyy: 104 109
x

x

134

139

x

x

Cena
bílá
1 055 Kč

Cena
barva
1 265 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.

Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon).

000 bílá

049 pergamon
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u m ý vá t ko 5 0 × 2 3 c m

NOVINKA
Číslo výrobku
23

Popis výrobku

yyy: 105

106

x

x

8.1561.5.xxx.yyy.1 umývátko 50 × 23 cm

cm

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1
3.7271.0.004.010.1
3.7471.0.004.000.1
8.9424.9.000.000.1
SPECIAL line

Cena
bílá
814 Kč

instalační sada pro umyvadla
rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks
umyvadlový sifon, 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz
sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými kroužky
(sifon lze použít i bez ozdobných kroužků)

Cena
barva
976 Kč

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč
397 Kč

z á vě s n ý k l o z e t

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

51

8.2061.0.xxx.000.1 závěsný klozet, hluboké splachování

cm

Objednat zvlášť:
8.9361.0.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty
8.9361.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty, SLOWCLOSE
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávací hmota
8.9269.4.000.000.1 protihluková a vyrovnávací podložka

Cena
bílá
2 154 Kč

Cena
barva
2 585 Kč

608 Kč

729 Kč

1 329 Kč

1 596 Kč

171 Kč
238 Kč

Pozor na výšku připojení.

závěsný bidet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.3061.2.xxx.yyy.1 závěsný bidet

yyy: 304

302

x

x

Cena
bílá

Cena
barva

2 060 Kč

2 471 Kč

51
cm

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

68 Kč
105 Kč

Pozor na výšku připojení.

DUAL FLUSH

SLOWCLOSE

Úsporné dvojité splachování
s možností spláchnutí 4,5
nebo 3 litrů vody.

Důmyslný mechanismus
zpomalující sklápění
sedátka.

Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon)

000 bílá

049 pergamon

Pozor na výšku připojení.

10 let záruka
na všechny keramické
výrobky

k e r a m i k a / OLYMP DEEP

samostatně stojící klozet
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2161.5.xxx.000.1 samostatně stojící klozet, kapotovaný ke zdi
(včetně instalační sady)

Odpad Instalační Cena
sada
bílá
součástí
x
x
2 360 Kč

Cena

Objednat zvlášť:
8.9361.0.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty
8.9361.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty, SLOWCLOSE
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno Vario 70-220 mm

Cena
barva
2 831 Kč

608 Kč

Cena
barva
729 Kč

1 329 Kč

1 596 Kč

1 592 Kč

stojící bidet
Číslo výrobku

Popis výrobku

302

8.3261.2.xxx.302.1 stojící bidet, kapotovaný ke zdi (včetně instalační
sady)

x

Cena
bílá

Cena
barva

2 154 Kč

2 585 Kč

kombiklozet s vodorovným odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Napouštění Splach. Odpad Instalační Cena
mech.
sada
bílá
součástí
součástí
8.2661.6.xxx.288.1 kombiklozet (včetně x
x
x
x
3 596 Kč
instalační sady)
8.2661.6.xxx.289.1 kombiklozet (včetně
x
x
x
x
3 596 Kč
instalační sady)

4 316 Kč

Cena
bílá
608 Kč

Cena
barva
729 Kč

1 329 Kč

1 596 Kč

Objednat zvlášť:
8.9361.0.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty
8.9361.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, odnímatelné, kovové úchyty, SLOWCLOSE

ANTIBAK
Glazovaný vnitřní
kruh a odpad
klozetů, který
zabraňuje ulpívání
nečistot.

4 316 Kč

VARIO

ANTIBAK WC
SEDÁTKA
Materiál sedátek
je obohacený
o složku s trvalým
antibakteriálním
a protiplísňovým
účinkem.

Cena
barva

stříbrné
iontové
částice

bakterie

Odpad, který
umožňuje
vodorovné, svislé
i šikmé napojení.

Náhradní díly najdete na straně 317.
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kombiklozet se svislým odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2661.7.xxx.288.1 kombiklozet
(včetně instalační sady)
8.2661.7.xxx.289.1 kombiklozet
(včetně instalační sady)

Napouštění Splach. Odpad Instalační Cena
mech.
sada
bílá
součástí
součástí
x
x
x
x
3 596 Kč
x

x

x

x

Objednat zvlášť:
8.9361.0.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
odnímatelné, kovové úchyty
8.9361.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
odnímatelné, kovové úchyty, SLOWCLOSE

Cena
barva
4 316 Kč

3 596 Kč

4 316 Kč

Cena
bílá
608 Kč

Cena
barva
729 Kč

1 329 Kč

1 596 Kč

náhradní díly pro kombiklozety Olymp Deep
Číslo výrobku

Popis výrobku

Napouštění Splach. Odpad Odpad Odpad Cena
bílá
mech.
součástí
x
2 060 Kč

8.2561.6.xxx.000.1 Kombinační mísa,
vodorovný odpad,
hluboké splachování
8.2561.7.xxx.000.1 kombinační mísa,
svislý odpad, hluboké
splachování
8.2861.2.xxx.000.1 nádrž bez splachovacího x
mechanismu, boční
přívod vody 3/8“
8.2861.2.xxx.288.1 nádrž, boční přívod
x
vody 3/8“ plast, dual
ﬂush 6(4,5)/3 litry
8.2861.3.xxx.000.1 nádrž bez splachovacího
mechanismu, spodní
přívod vody 1/2“

x

x

x

8.2861.3.xxx.289.1 nádrž, spodní přívod
x
vody 1/2“ plast, dual
ﬂush 6(4,5)/3 litry
8.2861.4.xxx.000.1 víko k nádrži
8.9777.2.000.000.1 instalační sada pro montáž
nádrže a WC mísy Cubito, Mio,
Olymp Deep a Lyra, 1 ks

x

Cena
barva
2 471 Kč

2 060 Kč

2 471 Kč

1 535 Kč

1 843 Kč

2 050 Kč

2 459 Kč

1 535 Kč

1 843 Kč

2 050 Kč

2 459 Kč

570 Kč
27 Kč

684 Kč

92 Kč

8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro
stojící klozety a bidety Olymp
a Olymp Deep

rohové umyvadlo Olymp 55 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1661.4.xxx.yyy.1 rohové umyvadlo 55 cm

yyy: 104 Cena
bílá
x

1 785 Kč 2 142 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška zápachové
SPECIAL line
uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými kroužky (sifon lze použít
i bez ozdobných kroužků)

Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon).

000 bílá

049 pergamon

Cena
barva

Cena
52 Kč
397 Kč

k e r a m i k a / OLYMP DEEP

rohové umývátko Olymp 45 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1661.2.xxx.yyy.1 rohové umývátko 45 cm

yyy: 104

x

Cena
bílá

Cena
barva

1 130 Kč

1 356 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška
SPECIAL line
zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými kroužky (sifon
lze použít i bez ozdobných kroužků)

Cena
52 Kč
397 Kč

závěsný klozet Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2061.1.xxx.000.1 závěsný klozet, hluboké splachování

K dispozici do 9/2015.

Objednat zvlášť:
8.9328.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.4.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, kovové úchyty

Cena
bílá
2 221 Kč

Cena
barva
2 667 Kč

Cena
bílá
894 Kč

Cena
barva
990 Kč

1 762 Kč

2 115 Kč

závěsný bidet Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.3061.1.xxx.304.1 závěsný bidet

yyy: 304 Instalační Cena
sada
bílá
součástí
x
x
2 820 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

Cena
68 Kč
105 Kč

K dispozici do 9/2015.

samostatně stojící klozet Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2361.5.xxx.000.1 samostatně stojící klozet

K dispozici do 9/2015.

Odpad Instalační Cena
Cena
sada
bílá
barva
součástí
x
x
3 762 Kč 4 517 Kč

Cena
Cena
Objednat zvlášť:
bílá
barva
894 Kč 990 Kč
8.9328.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.4.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou, se 1 762 Kč 2 115 Kč
zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, kovové úchyty
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm
Náhradní díly:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro klozet

1 592 Kč
Cena
92 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon).

000 bílá

049 pergamon
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stojící bidet Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 304 Instalační Cena
sada
bílá
součástí
x
x
2 285 Kč

8.3261.1.xxx.304.1 stojící bidet
Náhradní díly:
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro bidet

Cena
barva
2 743 Kč
Cena
92 Kč

K dispozici do 9/2015.

kombiklozet s vodorovným odpadem Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2261.6.xxx.241.1 kombiklozet
8.2261.6.xxx.242.1 kombiklozet

Napouštění Splach. Odpad Instalační
mech.
sada
součástí
součástí
x
x
x
x
x
x
x
x

Objednat zvlášť:
8.9328.1.3xx.000.1 duraplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9328.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.4.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, kovové úchyty

Cena
bílá

Cena
barva

4 331 Kč
4 331 Kč

5 197 Kč
5 197 Kč

Cena
bílá
300
902 Kč

Cena
barva
349
1082 Kč

894 Kč

990 Kč

1 762 Kč

2 115 Kč

Cena
bílá

Cena
barva

4 331 Kč
4 331 Kč

5 197 Kč
5 197 Kč

Cena
bílá
300
902 Kč

Cena
barva
349
1082 Kč

894 Kč

990 Kč

1 762 Kč

2 115 Kč

K dispozici do 9/2015.

kombiklozet se svislým odpadem Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2261.7.xxx.241.1 kombiklozet
8.2261.7.xxx.242.1 kombiklozet

K dispozici do 9/2015.

Objednat zvlášť:
8.9328.1.3xx.000.1 duraplastové sedátko s poklopem Olmyp s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9328.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.4.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE, kovové úchyty

Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon).

000 bílá

049 pergamon

Napouštění Splach. Odpad Instalační
mech.
sada
součástí
součástí
x
x
x
x
x
x
x
x

8.2361.6

k e r a m i k a / OLYMP DEEP

kombiklozet se zvýšenou výškou Olymp
Číslo výrobku

Popis výrobku

50 cm

8.2361.6.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
50 cm
8.2361.7.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
50 cm
8.2761.2.xxx.241.1 WC nádrž
8.2761.3.xxx.242.1 WC nádrž

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2361.9.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
46 cm
8.2361.8.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
46 cm
8.2761.2.xxx.241.1 WC nádrž
8.2761.3.xxx.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach.
mech.
součástí

Odpad

x

x
x

x
x

Instalační
sada
součástí
x
x

Odpad

x

x

x

x
x

Napouštění Splach.
mech.
součástí

x

Instalační
sada
součástí

x

x
x

46 cm

Objednat zvlášť:
8.9328.1.3xx.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.1.3xx.000.1 duraplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9328.2.300.000.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9328.2.300.063.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty, jen v bílé barvě
8.9328.4.3xx.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE,
kovové úchyty
8.9011.0.000.000.1 prodlužovací připojovací sada, 1 m, včetně vrapové vložky

Cena
bílá

Cena
barva

2 979 Kč

3 575 Kč

2 979 Kč

3 575 Kč

2 543 Kč
2 024 Kč

3 050 Kč
2 428 Kč

Cena
bílá

Cena
barva

2 979 Kč

3 575 Kč

2 979 Kč

3 575 Kč

2 543 Kč
2 024 Kč

3 050 Kč
2 428 Kč

Cena
bílá
894 Kč

Cena
barva
990 Kč

902 Kč

1 082 Kč

495 Kč
547 Kč
1 762 Kč

2 115 Kč

302 Kč

náhradní díly pro kombiklozety Olymp
Číslo výrobku

8.2461.7.xxx.000.1
8.2461.6.xxx.000.1
8.9135.3.000.000.1
8.9135.4.000.000.1
8.9136.3.000.000.1
8.9136.2.000.000.1
8.2761.2.xxx.000.1
8.2761.3.xxx.000.1
8.9175.3.000.000.1
8.2761.4.xxx.000.1

Napouštění Splach. Odpad Odpad Odpad Cena
bílá
mech.
součástí
WC mísa
x
2 308 Kč
WC mísa
x
2 308 Kč
nápustný ventil
x
291 Kč
nápustný ventil
x
315 Kč
tlačítko D2D
68 Kč
výpustný ventil D2D
216 Kč
WC nádrž
x
1 665 Kč
WC nádrž
x
1 665 Kč
instalační sada pro klozet
92 Kč
víko k nádrži
562 Kč
Popis výrobku

Cena
barva
2 771 Kč
2 771 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
673 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
Číslo výrobku xxx = číslo barvy (000 bílá, 049 pergamon).

000 bílá

049 pergamon
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Plnovýsuvná umyvadlová skříňka
má praktické vnitřní uspořádání.
Je rozdělená na dvě části pro
větší přehled a pořádek.

Úchytky na nábytku Olymp Deep
mají zaoblený tvar, příjemný do
ruky. Jsou vyrobeny
z nerezové oceli (matné).

Závěsná nízká skříňka Olymp
Deep ideálně doplňuje vybavení
stylové koupelny ve všech třech
nabízených dekorech. Podle
dispozice místnosti může být
s levými či pravými dvířky.

Zrcadlové skříňky Olymp Deep
jsou vybaveny dvěma vnitřními
poličkami. Je možné je doplnit
zásuvkou a vypínačem.

Do vysoké skříňky se dají
uložit čisté ručníky i celá řada
nezbytných drobností. Vnitřní
police jsou ze stejného materiálu
jako korpus.

Keramické umyvadlo tvoří
elegantní korunu skříňky
výjimečného tvaru.

varianta bílá

varianta zlatý dub

varianta jasan

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR lepidlem
zajišťují nejvyšší voděodolnost.

Pojezdy zásuvek s brzdou
a dojezdem.

Plnovýsuvné pojezdy
zásuvek zabezpečují snadný
přístup do zásuvek.

HOME SERVIS
záruční servis u zákazníka

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / OLYMP DEEP

skříňka pod umyvadlo 50 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5413.1.434.500.1
4.5413.1.434.340.1
4.5413.1.434.341.1

skříňka pod umyvadlo 50 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 50 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 50 cm, se zásuvkou, oblé čelo

Barva korpus/čelo

bílá
4 527 Kč

jasan

zlatý dub

5 642 Kč
5 647 Kč

skříňka pod umyvadlo 55 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5413.2.434.500.1 skříňka pod umyvadlo 55 cm, se zásuvkou, oblé čelo
4.5413.2.434.340.1 skříňka pod umyvadlo 55 cm, se zásuvkou, oblé čelo
4.5413.2.434.341.1 skříňka pod umyvadlo 55 cm, se zásuvkou, oblé čelo

Barva korpus/čelo

bílá
4 669 Kč

jasan

zlatý dub

5 757 Kč
5 786 Kč

skříňka pod umyvadlo 60 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5413.3.434.500.1
4.5413.3.434.340.1
4.5413.3.434.341.1

skříňka pod umyvadlo 60 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 60 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 60 cm, se zásuvkou, oblé čelo

Barva korpus/čelo

bílá
4 808 Kč

jasan

zlatý dub

5 821 Kč
5 972 Kč

skříňka pod umyvadlo 65 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5413.4.434.500.1
4.5413.4.434.340.1
4.5413.4.434.341.1

skříňka pod umyvadlo 65 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 65 cm, se zásuvkou, oblé čelo
skříňka pod umyvadlo 65 cm, se zásuvkou, oblé čelo

Barva korpus/čelo

bílá
4 937 Kč

jasan

zlatý dub

5 997 Kč
6 165 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.
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střední skříňka závěsná
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5414.1.434.500.1
4.5414.1.434.340.1
4.5414.1.434.341.1
4.5414.2.434.500.1
4.5414.2.434.340.1
4.5414.2.434.341.1

střední skříňka závěsná, levé dveře
střední skříňka závěsná, levé dveře
střední skříňka závěsná, levé dveře
střední skříňka závěsná, pravé dveře
střední skříňka závěsná, pravé dveře
střední skříňka závěsná, pravé dveře

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5415.1.434.500.1
4.5415.1.434.340.1
4.5415.1.434.341.1
4.5415.2.434.500.1
4.5415.2.434.340.1
4.5415.2.434.341.1

vysoká skříňka závěsná, levé dveře
vysoká skříňka závěsná, levé dveře
vysoká skříňka závěsná, levé dveře
vysoká skříňka závěsná, pravé dveře
vysoká skříňka závěsná, pravé dveře
vysoká skříňka závěsná, pravé dveře

Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpus/dveře

bílá
2 529 Kč

jasan

zlatý dub

2 838 Kč
3 029 Kč
2 529 Kč
2 838 Kč
3 029 Kč

vysoká skříňka závěsná
Barva korpus/dveře

bílá
3 937 Kč

jasan

zlatý dub

4 675 Kč
5 151 Kč
3 937 Kč
4 675 Kč
5 151 Kč

zrcadlová skří ňka
Barva korpus/dveře

bílá
4.5416.1.434.500.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 50 cm,
dveře
4.5416.1.434.340.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 50 cm,
dveře
4.5416.1.434.341.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 50 cm,
dveře
4.5416.3.434.500.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 60 cm,
dveře
4.5416.3.434.340.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 60 cm,
dveře
4.5416.3.434.341.1 zrcadlová skříňka levo/pravá, 60 cm,
dveře

jasan

zlatý dub

3 073 Kč
3 387 Kč
3 580 Kč
3 203 Kč
4 563 Kč
3 787 Kč

zrcadla
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5416.5.434.500.1 zrcadlo 50 cm na desce
4.5416.7.434.500.1 zrcadlo 60 cm na desce

Cena
bílá
1 663 Kč
1 717 Kč

osvětlení Horizon
265

66

Cena
636 Kč

110

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9430.1.039.000.1 halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W

v a n i č k y / OLYMP DEEP

akrylátové vaničky Olymp
Číslo výrobku
2.1182.1.000.000.1
2.1182.2.000.000.1
2.1182.3.000.000.1
2.1183.1.000.000.1
2.1183.2.000.000.1

Popis výrobku
sprchová vanička čtvercová, samonosný rám, 800 × 800 mm, bílá
sprchová vanička čtvercová, samonosný rám, 900 × 900 mm, bílá
sprchová vanička čtvercová, samonosný rám, 1000 × 1000 mm, bílá
sprchová vanička čtvercová, vestavná, 800 × 800 mm, bílá
sprchová vanička čtvercová, vestavná, 900 × 900 mm, bílá

Objednat zvlášť:
2.9482.4.000.000.1 sifon pro sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka s logem
SPECIAL line
Jika, průtok 39 l/min.
2.9555.6.000.000.1 nohy k akrylátovým vestavným sprchovým vaničkám

1000/900/800

Cena
2 803 Kč
3 170 Kč
3 278 Kč
2 803 Kč
3 170 Kč
Cena
214 Kč

55
55
150

55

150

55

858 Kč

63

1000/
900/
800

30

80

52

vestavná

52

samonosný rám

akrylátové vaničky Olymp
35
35

3 316 Kč
3 421 Kč

130

Cena
214 Kč

1000/
900/
800

55 150

0

Objednat zvlášť:
2.9482.4.000.000.1 sifon pro sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka
SPECIAL line
s logem Jika, průtok 39 l/min.
2.9555.6.000.000.1 nohy k akrylátovým vestavným sprchovým vaničkám

1000/900/800

Cena
2 814 Kč

R55

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1382.1.000.000.1 sprchová vanička čtvrtkruhová, samonosný rám,
800 × 800 mm, rádius 550 mm, bílá
2.1382.2.000.000.1 sprchová vanička čtvrtkruhová, samonosný rám,
900 × 900 mm, rádius 550 mm, bílá
2.1382.3.000.000.1 sprchová vanička čtvrtkruhová, samonosný rám,
1000 × 1000 mm, rádius 550 mm, bílá

858 Kč

52

80

samonosný rám

52
82

40

87
83

D

95

2.9482.4.000.000.1

Výhody

Antislip
Speciální povrchová úprava
Antislip zabraňuje uklouznutí
ve vaničce.

prodloužená záruka 5 let
akrylátové vaničky jsou vyrobeny ze 100% akrylátu
varianta zápustná a samonosná
protiskluzová úprava Antislip
dobré izolační schopnosti
teplý povrch
stálobarevnost
snadná údržba
Doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty a dveřmi Jika
(Cubito Pure, Lyra plus).

Náhradní díly najdete na straně 319.
100% AKRYLÁT
Všechny naše vaničky, vany
a panely jsou vyrobeny
ze 100% akrylátu.

Vyrobeno v Evropské unii.

Záruka 5 let na vany.
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prodloužená záruka 5 let
široký sortiment
kvalitní keramické kartuše Ø 37 mm se systémem
ECODISK (Španělsko)
umyvadlové baterie s úsporným perlátorem
průtok 5,7 l/min, Neoperl
perlátory jsou vyrobeny ze speciálního materiálu,
který je odolný proti usazování vodního kamene
2 výšky umyvadlových stojánkových baterií
s kovovou výpustí nebo Click-Clackem
nástěnné vanové a sprchové baterie obsahují zpětnou
klapku proti nasátí znečištěné vody do pitné
kvalitní certiﬁkované připojovací nerez hadice
Tucai (Španělsko)
ucelená řada modelů s lékařskou pákou
kompletní montáž včetně 100% testování každé
baterie ve Znojmě
široký sortiment sprchového příslušenství

125 mm

158 mm

Výhody

Termostatické baterie

Hlavními výhodami termostatických baterií je rychlost, za kterou
nastaví požadovanou teplotu, a schopnost udržení stejné teploty
i v případě kolísání tlaku nebo teploty přiváděné vody. Důležitá je
také bezpečnost, baterie disponuje několika bezpečnostními prvky.
V případě zastavení přívodu studené vody do baterie, termostat
ihned zareaguje a zablokuje vývod z baterie tak, aby se uživatel
neopařil. Dalším bezpečnostním opatřením je integrované tlačítko,
které je umístěno přesně na 38°C. V případě, že by chtěl uživatel
nastavit vyšší teplotu, je nutné tlačítko stisknout a pokračovat
v regulaci teploty, a to až na maximálních 50°C. Tento bezpečnostní
prvek je velice důležitý pro nejmenší uživatele – děti.

Výhody termostatů
rychlost a přesnost - Quick reaction
Vysoce kvalitní termostatický ventil zajistí okamžitou dodávku
smíchané vody v požadované teplotě (do 7 sec.)
úspora vody - Eco stop – tlačítko, které spoří.
Sprchový termostatický sloup Mio disponuje ovládacím ventilem
průtoku vody, který obsahuje tlačítko oznamující uživateli dosažení
průtoku vody baterie na 50%. Pro nastavení vyššího průtoku
je nutné tlačítko stlačením odblokovat.
bezpečnost - Safety stop - tlačítko, které chrání.
Ovládání termostatického ventilu obsahuje integrované
bezpečnostní tlačítko, které zamezí nastavení teploty vyšší
než tělu příjemných a bezpečných 38°C. Pro dosažení teploty
v rozmezí více než 38° C maximálně však 50°C je nutné tlačítko
stlačením odblokovat.
blokace přívodu horké vody - pokud přestane přitékat do baterie
studená voda, chytrý termostat tento problém zachytí a ihned
zablokuje přívod horké vody, takže uživatel je v bezpečí i v tuto chvíli.
stálost nastavené teploty vody - chytrý termostat zajistí stálou,
nekolísající teplotu nastavené vody.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.
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umyvadlová baterie

NOVINKA

3.111U.1.004.119.1 umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti,
lékařská páka, výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 315 Kč

3.111U.1.004.110.1 umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti,
výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 149 Kč

103

52

Cena
1 314 Kč

125

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111U.1.004.111.1 umyvadlová stojánková baterie s automatickou výpustí,
výtok 103 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

32°

M8
G3/8"
G1 1/4"

umyvadlová baterie

NOVINKA

3.111U.8.004.129.1 umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti,
lékařská páka, vysoká verze, výtok 120 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

1 447 Kč

3.111U.8.004.124.1 umyvadlová stojánková baterie s Click-clack výpustí, vysoká
verze, výtok 120 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

1 562 Kč

115

71

Cena
1 281 Kč
158

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111U.8.004.120.1 umyvadlová stojánková baterie bez automatické výpusti,
vysoká verze, výtok 120 mm, průtok 5,7 l/min.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

41°
M8

CLICK/CLACK
Ø63
min. 32
max. 52

G3/8"
G1 1/4"

bidetová baterie

NOVINKA
18°

102

46

Cena
1 397 Kč

113

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.411U.1.004.111.1 bidetová stojánková baterie s automatickou výpustí
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

M8
G3/8"
G1 1/4"

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO, LYRA a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Kartuše pákových
baterií jsou testovány
na 70 000 cyklů.

Baterie mají
průtok 6 l vody
za minutu.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství
a teplotu míchané vody, dokáží
snížit spotřebu až o polovinu!
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dřezová baterie se spodním výtokem

15°

Cena
1 398 Kč

122

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.511U.1.004.230.1 dřezová stojánková se spodním výtokem, délka 210 mm.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

141

210

NOVINKA

M8

G3/8"

dřezová baterie s vysokým výtokem
172

NOVINKA
Cena
1 646 Kč

19°
229

278

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.511U.1.004.260.1 dřezová stojánková baterie s vysokým výtokem.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

M8

G3/8"

vanová baterie se sprchovou sadou

NOVINKA

85

Min. 134 Max. 166
G1/2"

°

40

117
164

174

80

27
Ø15

231

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
1 976 Kč
3.211U.7.004.131.1 vanová nástěnná baterie se sprchovým příslušenstvím (ruční
sprcha ∅ 80 mm, 3 funkce, sprchová hadice 170 cm, držák ruční
sprchy). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
1 480 Kč
3.211U.7.004.400.1 vanová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství .
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.
1 645 Kč
3.211U.7.004.409.1 vanová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství,
lékařská páka. K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

215
Ø65

G1/2"

sprchová bate rie se sprchovou sadou

Ø65

51
102

G1/2"

81
Ø5

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.311U.7.004.131.1 sprchová nástěnná baterie se sprchovým příslušenstvím (ruční 1 810 Kč
sprcha ∅ 80 mm, 3 funkce, sprchová hadice 170 cm, držák ruční
sprchy). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
1 314 Kč
3.311U.7.004.400.1 sprchová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.
1 479 Kč
3.311U.7.004.409.1 sprchová nástěnná baterie bez sprchového příslušenství,
lékařská páka. K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

215
Max. 166
Min. 134
G1/2"

231

NOVINKA
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vanová podomítk ová baterie

NOVINKA

G1/2"

160

120

60

Cena
1 810 Kč

60

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.211U.6.004.000.1 vanová podomítková baterie s přepínačem.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

Max. 57
G1/2" Min. 27

G1/2"
36

sprchová podomítková baterie

NOVINKA
Cena
1 397 Kč

Max. 60
Min. 30

Ø120

G1/2"
G1/2"

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311U.6.004.000.1 sprchová podomítková baterie.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

17

vanová termostatická baterie se sprchovou sadou

NOVINKA

46

271
150

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.231U.7.004.271.1 vanová nástěnná termostatická baterie se sprchovou sadou
(ruční sprcha ∅ 100 mm, 3 funkce, držák sprchy, sprchová
hadice 1,7 m). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Cena
4 127 Kč

3.231U.7.004.400.1 vanová nástěnná termostatická baterie bez sprchové sady.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

3 545 Kč

G1/2"
104
3°
140
102

81

Max. 166
Min. 134
G1/2"

159

Ø45

231

Ø65

G1/2"

sprchová termostatická baterie se sprchovou sadou

NOVINKA

G1/2"
60

Max. 166
Min. 134
G1/2"

102

Ø65

81

Ø45

231

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.331U.7.004.271.1 sprchová nástěnná termostatická baterie se sprchovou sadou 3 299 Kč
(ruční sprcha∅ 100 mm, 3 funkce, držák sprchy, sprchová hadice
1,7 m). K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
2 719 Kč
3.331U.7.004.400.1 sprchová nástěnná termostatická baterie bez sprchové sady.
K dispozici od 2. čtvrtletí 2015.

272
150

Náhradní díly najdete na straně 320.
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ruční sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6127.0.004.010.1 Lyra ruční sprcha 1 funkce, chrom

Cena
196 Kč

CLASSIC line

3.6127.0.004.011.1 Lyra ruční sprcha 3 funkce, chrom

323 Kč

1 funkce

70
213

3 funkce

hor ní sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.011.1 Lyra hlavová sprcha 3 funkce, chrom

G1/2”

Cena
331 Kč

CLASSIC line

3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

338 Kč

SPECIAL line

3 funkce

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.010.1 Lyra hlavová sprcha 1 funkce, chrom

G1/2”

Cena
246 Kč

CLASSIC line

3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

338 Kč

SPECIAL line

1 funkce
147

Ø58

19

G1/2"

sprchové sady

+

+
3.6027.0.004.010.1

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada (ruční sprcha 3 funkce, držák, 736 Kč
CLASSIC line
sprchová hadice 1,7 m), chrom
611 Kč
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, držák,
CLASSIC line
sprchová hadice 1,7 m), chrom
1 399 Kč
3.6027.1.004.010.1 Lyra sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce,
CLASSIC line
sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
1 506 Kč
3.6027.1.004.011.1 Lyra sprchová sada (ruční sprcha 3 funkce,
CLASSIC line
sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
462 Kč
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1 / 2‘‘, mosaz,
zpětný ventil, chrom

+

SPRCHOVÝ SET
Sprchový set obsahuje ruční sprchu,
držák nebo sprchovou tyč a hadici.

3.6027.0.004.011.1

+

+
3.6027.1.004.010.1

+

+
3.6027.1.004.011.1

Doporučujeme sprchové příslušenství Rio.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Clean Touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy.
Měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují
snadné olamování vodního kamene.

ANTI TWIST
Všechny sprchové hadice jsou vybaveny
systémem proti překroucení, který je ukrytý
v kónusu sprchové hadice.

v o d o v o d n í b a t e r i e a p ř í s l u š e n s t v í / OLYMP DEEP

sprchová tyč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6427.0.004.000.1 Lyra sprchová tyč s posuvným držákem ruční
CLASSIC line
sprchy, 600 mm, chrom

Cena
742 Kč

575
613

držák ruční sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6527.0.004.000.1 Lyra držák ruční sprchy, 3 polohy, chrom

Cena
129 Kč

CLASSIC line

POLOHOVATELNÝ DRŽÁK

přípojka sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz,
zpětný ventil, chrom

G1/2”

Cena
462 Kč

G1/2”

sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6227.0.004.011.1 Lyra sprchová hadice 1,7 m,
CLASSIC line
mosazná s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Lyra sprchová hadice 2 m,
CLASSIC line
mosazná s dvojitým zámkem, chrom

Cena
345 Kč
379 Kč

Všechny sprchové
hadice jsou vybaveny
systémem Anti twist
proti překroucení,
který je ukrytý
v kónusu sprchové
hadice.

Náhradní díly najdete na straně 320.
Doporučujeme sprchové příslušenství Rio.
Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Clean Touch
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy.
Měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují
snadné olamování vodního kamene.

ANTI TWIST
Všechny sprchové hadice jsou vybaveny
systémem proti překroucení, který je ukrytý
v kónusu sprchové hadice.
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CUBE PETIT

k o u p e l n o v é s é r i e / CUBE a PETIT
Koupelnová série Cube vychází ze současných trendů: čisté, geometrické tvary
nábytku i nápadného umyvadla s hladkou odkládací plochou doplňují výrazná
zrcadla, která zásadně opticky rozšiřují velikost koupelny.

CUBE
PETIT

Petit - dokonalá koupelna v minimalistickém provedení. Základní set Petit tvoří
umývátko v pravém provedení (40 × 23 cm) v kompletu se skříňkou, který lze
dále doplnit dle zvoleného packu zrcadlovou skříňkou nebo zrcadlem, vždy
s osvětlením.
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBE

Koupelnová série Cube vychází ze současných trendů: čisté, geometrické tvary nábytku i nápadného umyvadla s hladkou
odkládací plochou doplňují výrazná zrcadla, která zásadně opticky rozšiřují velikost koupelny. Umyvadlové skříňky jsou v osmi
šířkách (od 45 až do 120 cm) a ve dvou barevných provedeních, bíle lakované či v elegatním dekoru tmavý dub. Úložný prostor
je řešen skříňkou nebo plnovýsuvnými zásuvkami.
Na fotografii můžete vidět novinku - obklady a dlažby Jika. Konkrétně se jedná o obklady COOL Azul 25×70 a COOL
Blanco 25×70 a dlažby PLANET Blanco 31×31 a PLANET Azul 31×31.

20 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů.

HOME SERVIS
Záruční servis u zákazníka.

skrinka s umývadlom 45 cm

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace
* Skříňky jsou dodávány s černými madly
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5362.1.176.300.1
4.5362.1.176.302.1
4.5362.2.176.300.1
4.5362.2.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 45 × 43 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 45 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 45 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 45 × 43 cm

Barva korpus/dveře, čelo

bílá
3 716 Kč

tmavý dub
3 716 Kč

4 664 Kč
4 664 Kč

2 ROKY ZÁRUKA
Na koupelnový nábytek.

k o u p e l n o v á s é r i e / CUBE
skříňka s umyvadlem 50 cm

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace
* Skříňky jsou dodávány s černými madly
Lze montovat s baterií napravo nebo nalevo.
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpus/dveře

4.5364.1.176.300.1
4.5364.1.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 50 × 34 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 50 × 34 cm

bílá
3 620 Kč

tmavý dub
3 620 Kč

CUBE
PETIT

skříňka s umyvadlem 55 cm

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace
* Skříňky jsou dodávány s černými madly
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpus/dveře, čelo

4.5361.1.176.300.1
4.5361.1.176.302.1
4.5361.2.176.300.1
4.5361.2.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 55 × 43 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 55 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 55 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 55 ×4 3 cm

bílá
4 107 Kč

tmavý dub
4 107 Kč

5 032 Kč
5 032 Kč

skříňka s umyvadlem 60 cm

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace
* Skříňky jsou dodávány s černými madly
Lze montovat s baterií napravo nebo nalevo.
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5363.1.176.300.1
4.5363.1.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 60 × 34 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 60 × 34 cm

Barva korpus/dveře

bílá
4 075 Kč

tmavý dub
4 075 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBE
skříňka s umyvadlem 65 cm

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace
* Skříňky jsou dodávány s černými madly.
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5360.1.176.300.1
4.5360.1.176.302.1
4.5360.2.176.300.1
4.5360.2.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 65 × 43 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 65 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 65 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 65 × 43 cm

Barva korpus/dveře, čelo

bílá
4 537 Kč

tmavý dub
4 537 Kč

5 391 Kč
5 391 Kč

skříňka s umyvadlem 80 cm

* Skříňky jsou dodávány s černými madly.
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5375.2.176.300.1
4.5375.2.176.302.1
4.5376.2.176.300.1
4.5376.2.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 80 × 43 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 80 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 80 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 80 × 43 cm

Barva korpus/dveře, čelo

bílá
5 039 Kč

tmavý dub
5 039 Kč

5 889 Kč
5 889 Kč

skříňka s umyvadlem 100 cm

* Skříňky jsou dodávány s černými úchytkami.

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5365.1.176.300.1
4.5365.1.176.302.1
4.5365.2.176.300.1
4.5365.2.176.302.1

skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 100 × 43 cm
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 100 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 100 × 43 cm
skříňka s 2 zásuvkami včetně umyvadla 100 × 43 cm

Barva korpus/dveře, čelo

bílá
6 535 Kč

tmavý dub
6 535 Kč

7 724 Kč
7 724 Kč

k o u p e l n o v á s é r i e / CUBE
skříňka s dvojumyvadlem 120 cm

* Skříňky jsou dodávány s černými úchytkami.

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5366.1.176.300.1
4.5366.1.176.302.1
4.5366.2.176.300.1

skříňka s 4 dveřmi včetně dvojumyvadla 120 × 43 cm
skříňka s 4 dveřmi včetně dvojumyvadla 120 × 43 cm
skříňka s 4 zásuvkami včetně dvojumyvadla
120 × 43 cm
skříňka s 4 zásuvkami včetně dvojumyvadla
120 × 43 cm

bílá
9 303 Kč

tmavý dub
9 303 Kč

11 275 Kč
11 275 Kč

CUBE
PETIT

4.5366.2.176.302.1

Barva korpus/dveře, čelo

střední skříňka 75 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5371.1.176.300.1
4.5371.1.176.302.1

střední skříňka 75 cm
střední skříňka 75 cm

Barva korpus/dveře

tmavý dub

bílá
3 099 Kč

3 099 Kč

* Skříňky jsou dodávány s černými madly.

zrcadlo na desce

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5555.6.039.304.1
4.5555.6.039.316.1
4.5555.7.039.304.1
4.5555.7.039.316.1

zrcadlo na desce 75 × 100 cm
zrcadlo na desce 75 × 100 cm
zrcadlo na desce 75 × 120 cm
zrcadlo na desce 75 × 120 cm

Barva

bílá
1 571 Kč

tmavý dub
1 667 Kč

1 781 Kč
1 896 Kč

Náhradní díly najdete na straně 318.
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k o u p e l n o v á s é r i e / CUBE
úchytka 150 a 200 mm
Cena
223 Kč

37

150

267 Kč

23

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9158.3.176.000.1 úchytka Cube 150 mm pro skříňku s dvířky,
chrom, 1 kus
4.9158.4.176.000.1 úchytka Cube 200 mm pro skříňku se zásuvkami a střední skříňku, chrom, 1 kus

37

23

200

nohy k nábytku
60

Cena
409 Kč
237

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9440.2.176.000.1 nohy Cube, chrom, 1 pár, 240 mm

35

osvětlení Moonbox
Cena
964 Kč

116

90

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9430.3.176.000.1 osvětlení Moonbox, IP44, 2x G9, max. 33 W

36

146

136

osvětlení Sunrise
Popis výrobku

Cena
1 060 Kč
115

Číslo výrobku

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra, IP 44,
2x G9, max. 33 W

68

110

osvětlení Horizon
Popis výrobku

265

110

4.9430.1.039.000.1 halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9,
max. 33 W

Cena
636 Kč

66

Číslo výrobku

připojovací rozměry pro nábytek CUBE

K sérii Cube doporučujeme zrcadla série Clear, Lyra a další, které nejdete v sekci zrcadla.

k o u p e l n o v á s é r i e / PETIT

20 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů.
HOME SERVIS
Záruční servis u zákazníka.

2 ROKY ZÁRUKA
Na koupelnový nábytek.

skříňka s umývátkem 40 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5351.1.175.300.1

skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez
přepadu 40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez
přepadu 40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez
přepadu 40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez
přepadu 40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO

4.5351.1.175.301.1
4.5351.1.175.302.1
4.5351.1.175.308.1

Barva korpus/dveře

bílá
2 099 Kč

šedá

tmavý dub

třešeň

2 310 Kč
2 099 Kč
2 204 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

Náhradní díly najdete na straně 318.
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CUBE
PETIT

Dokonalá koupelna
v minimalistickém provedení.
Základní set Petit tvoří umývátko
v pravém provedení (40 x 23 cm)
v kompletu se skříňkou, který lze
dále doplnit dle zvoleného packu
zrcadlovou skříňkou nebo zrcadlem,
vždy s osvětlením. K dispozici je ve
čtyřech barevných variantách.

k o u p e l n o v á s é r i e / PETIT

sada s umývátkem 40 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5351.2.175.300.1

skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrc. skříňky a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrc. skříňky a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrc. skříňky a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrc. skříňky a osvětlení

4.5351.2.175.301.1
4.5351.2.175.302.1
4.5351.2.175.308.1

Barva korpus/dveře

bílá
4 067 Kč

šedá

tmavý dub

třešeň

4 473 Kč
4 067 Kč
4 472 Kč

1+3 PACK
skřínka s umyvadlem,
zrcadlovou skříňkou a osvětlením
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

k o u p e l n o v á s é r i e / PETIT

CUBE
PETIT

sada s umývátkem 40 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5351.4.175.300.1

skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrcadla a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrcadla a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrcadla a osvětlení
skříňka s 1 levo/pravými dveřmi, vč. umyvadla bez přepadu
40 × 23 cm, otvor pro baterii VPRAVO, zrcadla a osvětlení

4.5351.4.175.301.1
4.5351.4.175.302.1
4.5351.4.175.308.1

Barva korpus/dveře

bílá
3 205 Kč

šedá

tmavý dub

třešeň

3 525 Kč
3 205 Kč
3 524 Kč

1+3 PACK
skřínka s umyvadlem,
zrcadlem a osvětlením
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

osvětlení

90

36

136

636 Kč
964 Kč

68

110
265

110

66

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra,
IP 44, 2x G9, max. 33 W
4.9430.1.039.000.1 halogenové osvětlení Horizon, IP44,
2x G9, max. 33 W
4.9430.3.176.000.1 osvětlení Moonbox, IP44, 2x G9,
max. 33 W

116

Cena
1 060 Kč

146

Popis výrobku

115

Číslo výrobku

Sunrise

Horizon

Moonbox

O s v ět l ení v koupelně

osvetlenie je možné
osvětlení
je možné
inštalovať min. 1,8 m
instalovat
min. 1,8 m
nad zemou
nad zemí

Osvětlení Moonbox je zcela
v souladu s přísnou evropskou
normou IEC 364-7-701.
DOPORUČUJEME: Připojení
napájecího kabelu do elektrické sítě
nechte na odborníkovi – elektrikáři.

1,8 m

1,8 m
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ZRCADLA

zrcadla a osvětlení

zrcadla

Bez zrcadla by koupelna nebyla koupelnou. Zrcadla Clear
padnou skvěle do každé koupelny, ale i ostatní zrcadla vám
v koupelně dobře poslouží. Aby mohla zrcadla bezchybně sloužit
denním potřebám, doplňte je některým ze světel značky Jika.
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zrcadla a osvětlení

Zrcadla série Clear mohou mít speciální fólii proti zamlžování. Jen si vzpomeňte, jak to vždy v malé koupelně vypadá, když
si dopřejete vydatnou sprchu. Od teď už žádné pracné leštění! Série Clear je doplněna o osvětlení, které ozáří prostor kolem
zrcadla jasným, ale příjemným světlem. Své uplatnění najde především v malých panelákových koupelnách bez denního světla.
Díky bezpečnému stupni krytí IP44 lze umístit do zóny 60 cm od vany.

zrcadla bez osvětlení Clear

55 × 81 cm
4.5571.1.173.144.1 zrcadlo včetně úchytů na zeď, neotáčecí o 90st.,
fazeta 5 mm, na AL rámečku 3stranném, s možností
doplnění o světlo a vyhřívací fólii do rozměru 274 × 274 mm

1 606 Kč

60 × 81 cm
4.5572.1.173.144.1 zrcadlo včetně úchytů na zeď, neotáčecí o 90st.,
fazeta 5 mm, na AL rámečku 3stranném, s možností
doplnění o světlo a vyhřívací fólii do rozměru 274 × 274 mm

1 649 Kč

70 × 81 cm
4.5573.1.173.144.1 zrcadlo včetně úchytů na zeď, neotáčecí o 90st.,
fazeta 5 mm, na AL rámečku 3stranném, s možností
doplnění o světlo a vyhřívací fólii do rozměru 574 × 274 mm
100 × 81 cm
4.5576.1.173.144.1 hranaté zrcadlo 100 × 81, 2 úchyty do zdi včetně kování,
neotáčecí o 90°, fazeta 5 mm, na AL rámečku 3 stranném,
s možností doplnění o světlo a vyhřívací folii do rozměru
574 × 274 mm

1 755 Kč

450

550

810

2 421 Kč

810

810

810

Cena
1 534 Kč

810

Číslo výrobku
Popis výrobku
Rozměr
45 × 81 cm
4.5570.1.173.144.1 zrcadlo včetně úchytů na zeď, neotáčecí o 90st.,
fazeta 5 mm, na AL rámečku 3stranném, s možností
doplnění o světlo a vyhřívací fólii do rozměru 574 × 274 mm

600

700

příslušenství pro zrcadla Clear bez osvětlení – osvětlení
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
4.9420.1.173.000.1 Celina osvětlení pro zrcadla, rozměr cca 280 × 120 × 30 mm, IP44, s boxem 2 504 Kč
pro připojení do sítě 230 V, 10 W, Power LED technologie
4.9421.1.173.000.1 Alena osvětlení pro zrcadla, rozměr cca 190 × 55 × 70 mm, IP44, s boxem 2 070 Kč
pro připojení do sítě 230 V, 6 W, Power LED technologie
4.9422.1.173.000.1 Stella osvětlení pro zrcadla, rozměr cca 160 × 90 × 50 mm, IP44, s boxem 2 070 Kč
pro připojení do sítě 230 V, 6 W, Power LED technologie
531 Kč
4.9423.1.173.000.1 Viola osvětlení pro zrcadla, rozměr cca 130 × 90 × 60 mm, IP44, s boxem
pro připojení do sítě 230 V, žárovka G9, 40 W

Celina

Stella

Alena

Viola

Osvetlenie na hranu zrkadla.

1000

zrcadla a osvětlení

zrcadla s osvětle ním Clear

450

550

Cena
2 937 Kč
4 415 Kč
4 449 Kč
4 536 Kč
5 470 Kč

600

810

810

810

810

zrcadla s integrovaným
osvětlením, zářivkou

810

Číslo výrobku
Popis výrobku
Rozměr
4.5570.3.173.144.1 zrcadlo s integrovaným osvětlením přes vypískovanou plochu,
45 × 81 cm
1 světlo, IP44, bez vypínače, s boxem pro připojení do sítě 230 V,
fazeta 5 mm, s možností vyhřívací folie do rozměru 274 x 274 mm
4.5571.3.173.144.1 zrcadlo s integrovaným osvětlením přes vypískovanou plochu,
55 × 81 cm
2 světla, IP44, bez vypínače, s boxem pro připojení do sítě 230 V,
fazeta 5 mm, s možností vyhřívací folie do rozměru 274 x 274 mm
4.5572.3.173.144.1 zrcadlo s integrovaným osvětlením přes vypískovanou plochu,
60 × 81 cm
2 světla IP44, bez vypínače, s boxem pro připojení do sítě 230 V,
fazeta 5 mm, s možností vyhřívací folie do rozměru 274 x 274 mm
4.5573.3.173.144.1 zrcadlo s integrovaným osvětlením přes vypískovanou plochu,
70 × 81 cm
2 světla, IP44, bez vypínače, s boxem pro připojení do sítě 230 V,
fazeta 5 mm,s možností vyhřívací folie do rozměru 574 x 274 mm
4.5576.3.173.144.1 zrcadlo 100 × 81 s integrovaným osvětlením přes vypískovanou 100 × 81 cm
plochu, 2 světla, IP44, bez vypínače, s boxem pro připojení do
sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací folie do rozměru
574 × 274 mm

700

1000

4.5572.5.173.144.1 zrcadlo s LED osvětlením, IP44, bez vypínače, pro připojení do
sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru
274 x 274 mm

60 × 81 cm 4 026 Kč

4.5573.5.173.144.1 zrcadlo s LED osvětlením, IP44, bez vypínače, pro připojení do
sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru
574 x 274 mm

70 × 81 cm 4 138 Kč

4.5576.5.173.144.1 zrcadlo 100 × 81s LED osvětlením, IP44, bez vypínače,
pro připojení do sítě 230 V,fazeta 5 mm, s možností vyhřívací
folie do rozměru 574 × 274 mm

100 × 81 cm 4 946 Kč

450

550

600

810

810

55 × 81 cm 3 982 Kč

810

4.5571.5.173.144.1 zrcadlo s LED osvětlením, IP44, bez vypínače, pro připojení do
sítě 230 V, fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru
274 x 274 mm

810

Rozměr
Cena
45 × 81 cm 2 981 Kč

810

zrcadla s integrovaným
LED osvětlením

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.5570.5.173.144.1 zrcadlo s LED osvětlením, IP44, bez vypínače, pro připojení do
sítě 230 V ,fazeta 5 mm, s možností vyhřívací fólie do rozměru
274 x 274 mm

zrcadla

zrcadla s osvětle ním Clear

700

1000

Vyhřívací fólie pro zrcadla Clear má za účel zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu zrcadla. Tzn. při koupání či sprchování, kdy dochází ke krátkodobému zvýšení vzdušné vlhkosti, udrží fólie zrcadlo funkční, neorosené. Princip je velmi jednoduchý
(obdoba vyhřívání zadních autoskel) – zahřívání zrcadla v zadní části pomocí odporového drátu umístěného na samolepicí fólii,
zapojeného do elektrické sítě.

Os v ět l ení v koupelně

osvětlení je možné
instalovat min. 1,8 m
nad zemí

1,8 m

Osvětlení zrcadel Clear
je zcela v souladu
s přísnou evropskou
normou IEC 364-7-701.
DOPORUČUJEME:
Připojení napájecího
kabelu do elektrické sítě
nechte na odborníkovi –
elektrikáři.
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zrcadla a osvětlení

příslušenství – vyhřívací fólie a vypínač
Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9427.1.173.000.1 vyhřívací fólie 290 × 210 mm, pro zrcadla, IP44,
s boxem pro připojení do sítě 230 V
4.9428.1.173.000.1 vyhřívací fólie 274 × 274 mm, pro zrcadla, IP44,
s boxem pro připojení do sítě 230 V
4.9429.1.173.000.1 vyhřívací fólie 574 × 274 mm, pro zrcadla, IP44,
s boxem pro připojení do sítě 230 V
4.9426.1.173.000.1 bezdotykový vypínač osvětlení zářivkového
a LED v zrcadlech CLEAR

Rozměr
29 × 21 cm

Cena
422 Kč

27,4 × 27,4 cm

444 Kč

57,4 × 27,4 cm

634 Kč
1 013 Kč

Pro zrcadla doporučujeme
vyhřívací fólie.

Detail světla z diody
bezdotykového
senzoru může
posloužit také jako
noční orientační
osvětlení.

zrcadlo s poličkami Mio
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.3421.1.171.500.1

zrcadlo s poličkami, pravo/levé

Barva korpusu

500 bílá
2 750 Kč

zrcadla a osvětlení

zrcadlo na desce Mio
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva korpusu

4.3422.1.171.500.1

zrcadlo na desce, 640 × 573 mm, otočné o 90°

500 bílá
1 458 Kč

zrcadlo na desce Cube

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5555.6.039.304.1
4.5555.6.039.316.1
4.5555.7.039.304.1
4.5555.7.039.316.1

zrcadlo na desce 75 × 100 cm
zrcadlo na desce 75 × 100 cm
zrcadlo na desce 75 × 120 cm
zrcadlo na desce 75 × 120 cm

Barva

bílá

tmavý dub

1 571 Kč
1 667 Kč
1 781 Kč

zrcadla

1 896 Kč

zrcadlo na desce Lyra 75x40, 50, 60 a 70
CLASSIC line

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5318.1.038.304.1
4.5318.1.038.316.1
4.5318.1.038.318.1
4.5319.1.038.304.1
4.5319.1.038.316.1
4.5319.1.038.318.1
4.5320.1.038.304.1
4.5320.1.038.316.1
4.5320.1.038.318.1
4.5321.1.038.304.1
4.5321.1.038.316.1
4.5321.1.038.318.1

zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm

Barva desky

bílá
1 021 Kč

třešeň

tmavý dub
1 021 Kč

1 021 Kč
1 140 Kč
1 140 Kč
1 140 Kč
1 266 Kč
1 266 Kč
1 266 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč

500

1 390 Kč
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zrcadla a osvětlení

zrcadlová skříňka Lyra 80 × 40 cm
CLASSIC line

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5322.1.038.302.1
4.5322.1.038.304.1
4.5322.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
2 759 Kč

2 759 Kč
2 759 Kč

zrcadlová skříňka Lyra 80 × 50 cm
CLASSIC line

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5323.1.038.302.1
4.5323.1.038.304.1
4.5323.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
3 050 Kč

3 050 Kč
3 050 Kč

zrcadlová skříňka Lyra 80 × 60 cm
CLASSIC line

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5324.1.038.302.1
4.5324.1.038.304.1
4.5324.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
4 088 Kč

4 088 Kč
4 088 Kč

zrcadlová skříňka Lyra 80 × 77,5 cm
CLASSIC line

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5325.1.038.302.1
4.5325.1.038.304.1
4.5325.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

3 706 Kč
3 706 Kč

tmavý dub
3 706 Kč

zrcadla a osvětlení

osvětlení Moonbox
SELECT line

116

Popis výrobku
osvětlení Moonbox, IP44, 2x G9, max. 33 W

Cena
964 Kč

90

Číslo výrobku
4.9430.3.176.000.1

36

146

136

osvětlení Sunrise
CLASSIC line

Popis výrobku

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra, IP 44,
2x G9, max. 33 W

Cena
1 060 Kč
115

Číslo výrobku

68

zrcadla

110

osvětlení Horizon
CLASSIC line

265

4.9430.1.039.000.1

halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9,
max. 33 W

Cena
636 Kč

66

Popis výrobku

110

Číslo výrobku
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

koupelnové doplňky

doplňky

Doplňky jsou nedílnou součástí každé koupelny. Vyberte si
podle speciﬁckých prvků ty nejlepší produkty pro vás. Budou
to doplňky s hranatými detaily série Design nebo zaujme kulatý
prvek doplňků Heritage?
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koupelnové doplňky

Výhody
design výrobků vyvinutý španělskými designéry
dva vlastní výrobní závody na ploše 30 000 m2
vyrobeno z vysoce kvalitních kovových materiálů – mosaz, nerez ocel, zamac
kvalitní chromový povrch splňující EN 248
mýdelníky, pohárky, WC misky, police vyrobené z lisovaného a plaveného skla
výrobky se testují na zatížení:
mýdlenky, držáky WC papíru, WC sady, háčky – 5 kg / 24 h
skleněné police, držáky ručníků a osušek – 10 kg / 24 h
záruka 10 let

Záruka 10 let
na koupelnové doplňky.

koupelnové doplňky

doplňky MIO

doplňky PURE

sortiment doplňků v kapitole Cubito

sortiment doplňků v kapitole Mio

sortiment doplňků v kapitole Pure

doplňky DESIGN

doplňky HERITAGE

doplňky BASIC

doplňky GENERIC

doplňky UNIVERSUM pro bezbariérové koupelny

doplňky

doplňky CUBITO

Sortiment doplňků Universum naleznete
v kapitole Projektové výrobky.
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k o u p e l n o v é d o p l ň k y / DESIGN

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.833C.1.004.000.1 držák se skleněnou mýdlenkou,
chrom, transparentní sklo

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.853C.4.004.000.1 skleněná polička rohová, včetně
držáků, chrom, transparentní sklo

10

Cena
236 Kč

20

20

20

3

3

10

12

Cena
205 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

3.833C.2.004.100.1 držák se skleněným dávkovačem
tekutého mýdla, 203 ml, chrom,
transparentní sklo

Popis výrobku

3.853C.2.004.000.1 skleněná polička 60 cm, včetně
držáků, chrom, transparentní sklo
57

10

10

Cena
281 Kč

10

10

16

3

12

Číslo výrobku

496 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.853C.1.004.020.1

skleněná polička 40 cm včetně
držáků a pohárku, chrom,
transparentní sklo

428 Kč

3.843C.2.004.130.1

držák toaletního papíru dvojitý,
32,5 cm, chrom

32,5

7,5

10

4

7,5

40

Cena
652 Kč

10

10

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.843C.2.004.110.1

držák toaletního papíru, pravý,
19,6 cm, chrom
7,5

4

7,5

19,6

Cena
523 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.843C.2.004.120.1

držák toaletního papíru levý,
19,6 cm, chrom
7,5

4

7,5

19,6

Cena
523 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813C.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky 60 cm,
chrom

Cena
880 Kč

60

3

7,5

Popis výrobku

3.813C.3.004.000.1 háček na ručníky, výška 5 cm,
chrom
1

1

5

3

Cena
133 Kč

7,5

Číslo výrobku

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813C.4.004.400.1 držák ručníků 20 × 15,5 cm, chrom

Popis výrobku

3.813C.1.004.000.1

závěsná tyč na ručníky 40 cm,
chrom

7,5

3

7,5

40

Cena
676 Kč

15,5

Číslo výrobku

7,5

7,5

20

Cena
875 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.843C.1.004.000.1 WC souprava včetně kartáče
a skleněné misky, výška 38 cm, chrom
12

Číslo výrobku

10

Cena
3.813C.4.004.000.1 držák ručníků 30 × 12,5 cm, chrom 956 Kč
7,5

10
7,5

12,5

38

30

Popis výrobku
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Cena
610 Kč

k o u p e l n o v é d o p l ň k y / HERITAGE

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.3.004.000.1 háček na ručníky, chrom
5

Cena
197 Kč

6,8

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843H.2.004.000.1 držák toaletního papíru
s krytem, chrom
6

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.833H.1.004.000.1 držák se skleněnou mýdlenkou,
chrom, matné sklo

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.1.004.000.1 závěsná tyč na ručníky
40 cm, chrom

14,8

40

Cena
488 Kč

6,7

6,7

5,4

5

14,8

10,8

Cena
328 Kč

6

10

5

6,8

13

Cena
488 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853H.1.004.000.1 skleněná polička 40 cm včetně
držáků, chrom, transparentní
sklo
40

Cena
508 Kč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky
60 cm, chrom

13,7

6,7

6,7

13,7

5

5

60

Cena
552 Kč

80

6,7

13,7

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.6.004.000.1 polička na ručníky, chrom
23,5

23,5

13,4

13,4

11,2

7,8

Cena
347 Kč

5

60

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.823H.1.004.000.1 držák se skleněným pohárem,
chrom, matné sklo

Cena
1 266 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.4.004.000.1 držák ručníků, 20 cm, chrom

6

6

14,6

15,4

14,6

7,8

20

22

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.833H.2.004.100.1 držák se skleněným dávkovačem 537 Kč
tekutého mýdla, chrom,
matné sklo

Cena
439 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853H.3.004.000.1 drátěný držák

14

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843H.1.004.000.1 WC souprava včetně kartáče
a skleněné misky, chrom,
matné sklo

5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843H.2.004.120.1 držák toaletního papíru
bez krytu, levý, chrom

7,8

Cena
501 Kč

13,4

5

13,4

38

6,9

Cena
267 Kč

6,9

17,4

14

6,9
6,9

17,4

Cena
267 Kč

5

15

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843H.2.004.110.1 držák toaletního papíru
bez krytu, pravý, chrom

Cena
579 Kč
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doplňky

13,7

5

6,7

60

Cena
520 Kč

Cena
615 Kč

5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853H.2.004.000.1 skleněná polička 60 cm včetně
držáků, chrom, transparentní
sklo

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813H.2.004.500.1 závěsná tyč na ručníky 80 cm,
chrom

k o u p e l n o v é d o p l ň k y / BASIC

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.823A.1.004.000.1 držák s pohárkem, chrom, matné
sklo

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813A.1.004.000.1 závěsná tyč na ručníky 40 cm,
chrom
41

2

2

10

Cena
491 Kč

7,5

13

13

7

Cena
370 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.833A.1.004.000.1 držák s mýdlenkou, chrom,
matné sklo

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813A.2.004.000.1 závěsná tyč na ručníky 60 cm,
chrom

15,6
15,6

12

Cena
368 Kč

Cena
613 Kč

2

2

7,5

6

61

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813A.3.004.000.1 háček na ručníky, chrom
6,5

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813A.6.004.000.1 police na ručníky se závěsnou
tyčí, chrom

Cena
1 443 Kč

2

6,5

2

Cena
117 Kč

20

20

13

62,5

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.853A.1.004.000.1 skleněná polička 40 cm, včetně
držáků, chrom, transparentní sklo
40

Cena
329 Kč

10

2

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.813A.4.004.000.1 držák ručníků 30 cm, chrom
4

4

12,7

10

30

Cena
620 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

3.853A.2.004.000.1 skleněná polička 57 cm, včetně
držáků, chrom, transparentní sklo
10

Číslo výrobku

2

57

Cena
349 Kč
Popis výrobku

3.813A.4.004.400.1 držák ručníků 20 cm, chrom
4

15,7

6

20

Cena
532 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
414 Kč
4

3.843A.2.004.100.1 držák toaletního papíru, chrom
4

8,3

4

13

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843A.1.004.000.1 WC souprava, chrom, matné sklo
8,6

Popis výrobku

3.843A.2.004.000.1 držák toaletního papíru s krytem,
chrom

16,5

12
12

6,7

12,5

16,5

Cena
712 Kč
40

Číslo výrobku
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Cena
614 Kč

k o u p e l n o v é d o p l ň k y / GENERIC

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.833D.2.004.200.1 dávkovač tekutého mýdla volně 726 Kč
stojící, 192 ml, výška 18 cm, chrom
6

7,6

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.813D.3.004.000.1 háček na ručníky
22

7,6

18

O/

Cena
92 Kč

35

10

10

18

6

20

10,5

200

10,5

20

Cena
574 Kč

250
180

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.100.1 drátěný držák, 20 cm, chrom

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.863D.1.004.000.1 kosmetické zrcátko průměr
2 868 Kč
25 cm, 7x zvětšení, podsvětlení
LED, integrovaný vypínač,
napájení z elektrické sítě, trafo
6 V s vidlicí, kabel 180 cm,
montáž na zeď
120

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.833D.2.004.100.1 dávkovač tekutého mýdla nástěn- 840 Kč
ný, 192 ml, výška 18 cm, chrom

3

30

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.200.1 drátěný držák, 30 cm, chrom
12,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843D.1.004.000.1 WC souprava včetně kartáče,
nástěnná, chrom

4,5

12,5

30

Cena
746 Kč

40

Cena
901 Kč

Cena
1 562 Kč

11

41

9

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.300.1 drátěný držák, 40 cm, chrom

400

6

12,5

9

12,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.130.1 drátěný držák rohový,
20 × 20 cm, chrom

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.843D.0.004.000.1 WC souprava včetně kartáče,
volně stojící, chrom
11

doplňky

9

Cena
1 464 Kč

20

9

41

6

20

20

Cena
717 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.230.1 drátěný držák rohový,
25 × 25 cm, chrom

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.893D.5.004.000.1 šnůra na prádlo, vysouvací,
průměr 9 cm, délka 2 m, chrom

25

3

9

4,8

NOVINKA
Cena
386 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.863D.2.004.000.1 zásobník na papírové ubrousky, 504 Kč
25,5 × 12,5 × 9 cm, leštěná nerez
25,8

150

9

33,50

150

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.893D.3.004.200.1 odpadkový koš 5 l, leštěná nerez 400 Kč
20,5

20,5

12,5

6

12,5

30

20,5

Cena
1 077 Kč
28

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.400.1 drátěný držák, pravý, 30 cm,
chrom

9

12,7

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.030.1 drátěný držák rohový,
150 × 150 × 33,5 mm

Cena
545 Kč

9

9

25

6

25

Cena
872 Kč

20,5

28

12,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.893D.3.004.300.1 odpadkový koš 5 l, matná nerez

Cena
400 Kč

20,5

6

12,5

30

Cena
1 077 Kč

20,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.853D.3.004.500.1 drátěný držák, levý, 30 cm,
chrom

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.
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k o u p e l n o v á s é r i e / LYRA PLUS
Koupelnová série Lyra je stálice mezi koupelnami již od 1983.
Již 32 let přináší Lyra chytrá technická řešení, usiluje o maximální
komfort uživatelů a prokazatelně se jí to daří.
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k o u p e l n o v á s é r i e / LYRA PLUS

Splachujte hluboce,
dokonale a úsporně
Stojící klozet Lyra plus je
nově vybaven hlubokým
splachováním. Technicky
to znamená, že sifon má
vodní zápachovou uzávěru.
Prakticky jde o komfortnější
použití záchodu s menším
zápachem. Klozet je
k dispozici se svislým nebo
s vodorovným odpadem.
Je možné ho doplnit
sedátky Lyra plus pro
kombiklozety v provedení
termoplast či duroplast.
Vhodné je také sedátko
Tigo.
K Jika keramickým výrobkům doporučujeme Jika podomítkové moduly. Nabídku podomítkových modulů a splachovacích
tlačítek naleznete v kapitole Podomítkové moduly.
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keramika

nábytek

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / LYRA PLUS

43

LYRA PLUS

49
cm
cm

LYRA PACK

Nabídku podomítkových modulů naleznete
v kapitole Podomítkové moduly

LYRA

LYRA PLUS

LYRA

doporučené doplňky

vodovodní baterie

sprchové kouty a dveře

vany

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / LYRA PLUS

BASIC

GENERIC

40 cm
výškově
nastavitelný

Symetrickou vanu Lyra
je možné kombinovat
se zástěnami Cubito,
které naleznete v kapitole
Cubito.

Kompletní nabídku
sprchových vaniček
naleznete v kapitole
Vany a vaničky.

Koupelnové doplňky Basic a Generic
naleznete v kapitole Koupelnové doplňky.
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umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

yyy: 104 109

x
x
x
x

x
x
x
x

Cena

889 Kč
910 Kč
955 Kč
1 036 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
SPECIAL line
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)

52 Kč
397 Kč

umyvadla 55, 60 a 65 cm s krytem na sifon
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1
8.1939.1.000.000.1

umyvadlo 50 cm
x
x
889 Kč
umyvadlo 55 cm
x
x
910 Kč
umyvadlo 60 cm
x
x
955 Kč
umyvadlo 65 cm
x
x
1 036 Kč
kryt na sifon s instalační sadou (č. výr.: 8.9001.3.000.000.1) 885 Kč
použitelný jen s umyvadly 50, 55, 60, 65 cm

NOVINKA

yyy: 104 109

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
SPECIAL line
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)

Cena

52 Kč
397 Kč

umyvadla 55, 60 a 65 cm se sloupem
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1
8.1995.0.000.020.1

umyvadlo 50 cm
x
umyvadlo 55 cm
x
umyvadlo 60 cm
x
umyvadlo 65 cm
x
sloup použitelný jen s umyvadly 50, 55, 60, 65 cm

x
x
x
x

Cena

889 Kč
910 Kč
955 Kč
1 036 Kč
971 Kč

NOVINKA

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
SPECIAL line
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)

8.1438.1
8.1438.2
8.1438.3
8.1438.4

L
500
550
600
650

B
410
450
490
520

52 Kč
397 Kč

H
185
195
195
195

umývátko 45 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1538.2.000.yyy.1 umyvátko 45 cm

yyy: 104 109

x

x

Cena

858 Kč

k e r a m i k a / LYRA PLUS

umývátko 40 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 105 106

8.1538.1.000.yyy.1 umývátko 40 cm

x

109

x

x

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
SPECIAL line
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku
45 l, s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků)

Cena

811 Kč

52 Kč
397 Kč

umyvadla do nábytku 50, 55, 60 a 65 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1338.1.000.yyy.1
8.1338.2.000.yyy.1
8.1338.3.000.yyy.1
8.1338.4.000.yyy.1

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

yyy: 104 109

x
x
x
x

x
x
x
x

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla

1 203 Kč
1 287 Kč
1 350 Kč
1 564 Kč

52 Kč

L
500
550
600
650

50 cm
55 cm
60 cm
65 cm

Cena

B
420
450
460
480

umyvadlo do nábytku 70 a 80 cm s odkladacími plochami
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1338.5.000.yyy.1 umyvadlo 70 cm
8.1338.7.000.yyy.1 umyvadlo 80 cm*

x
x

x
x

Cena

2 286 Kč
2 908 Kč

* součástí balení je vyrovnávací hmota
Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
L
700
800

70 cm
80 cm

52 Kč
B
480
480

zkrácený závěsný klozet
49
43

cm

Číslo výrobku
cm

Popis výrobku

8.2338.2.000.000.1 závěsný klozet Lyra plus Compact, hluboké splachování,
délka jen 49 cm!
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety Lyra
plus s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

Cena
2 119 Kč

Cena
581 Kč
1 117 Kč
397 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
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závěsný klozet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.2338.0.000.000.1 závěsný klozet Lyra plus, hluboké splachování
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

Cena
1 768 Kč
Cena
581 Kč
1 117 Kč

397 Kč

závěsný bidet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.3038.1.000.304.1 závěsný bidet s otvory
8.3038.1.000.302.1 závěsný bidet bez bočních otvorů pro přívod vody

Cena
2 197 Kč
2 197 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

Cena
68 Kč
105 Kč

Číslo výrobku

Cena
581 Kč

8.3038.1.000.304.1

8.3038.1.000.302.1

duroplastové sedátko
Popis výrobku

8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

1 117 Kč
581 Kč
1 117 Kč

duroplastové sedátko
pro závěsné klozety

duroplastové sedátko
pro kombiklozety

termoplastové sedátko
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

Cena
397 Kč
397 Kč

termoplastové sedátko
pro závěsné klozety

termoplastové sedátko
pro kombiklozety

k e r a m i k a / LYRA PLUS

samostatně stojící klozet s vodorovným odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

Cena

x

1 107 Kč

8.2138.6.000.000.1 samostatně stojící klozet, ploché splachování,
vodorovný odpad

Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu

Cena
581 Kč

8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

1 117 Kč

8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

397 Kč

samostatně stojící klozet se svislým odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2138.7.000.000.1 samostatně stojící klozet, ploché splachování, svislý
odpad

Odpad

Cena

x

1 107 Kč

Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu

Cena
581 Kč

8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

1 117 Kč

8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

397 Kč

samostaně stojící bidet

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.3238.0.000.304.1 stojící bidet
(včetně instalační sady)

304

Cena

x

1 818 Kč

Odpad

Cena

x

1 877 Kč

samostatně stojící klozet s vodorovným odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2538.6.000.000.1 samostatně stojící WC, ploché splachování, vodorovný
odpad, otevřený splachovací kruh
Objednat zvlášť:
8.9295.1.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem, ocelové úchyty

Cena
768 Kč

K Jika keramickým výrobkům doporučujeme Jika podomítkové moduly.
Nabídku podomítkových modulů a splachovacích tlačítek naleznete v kapitole Podomítkové moduly.

Náhradní díly najdete na straně 317.
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samostatně stojící klozet se svislým odpadem

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2538.7.000.000.1 samostatně stojící WC, ploché splachování, svislý
odpad, otevřený splachovací kruh

Odpad

Cena

x

1 877 Kč

Objednat zvlášť:
8.9295.1.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem, ocelové úchyty

Cena
768 Kč

kombiklozet se šikmým odpadem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2638.4.000.241.3 kombiklozet
8.2638.4.000.242.3 kombiklozet

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

Cena

3 338 Kč
3 338 Kč

Cena
21 Kč
581 Kč
1 117 Kč
397 Kč

kombiklozet s vodorovným odpadem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2638.6.000.241.3 kombiklozet
8.2638.6.000.242.3 kombiklozet

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

Cena

3 338 Kč
3 338 Kč

Cena
21 Kč
581 Kč
1 117 Kč
397 Kč

k e r a m i k a / LYRA PLUS

kombiklozet se svislým odpadem
Číslo výrobku

Popis výrobku

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

8.2638.7.000.241.3 kombiklozet
8.2638.7.000.242.3 kombiklozet

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

Cena

3 338 Kč
3 338 Kč

Cena
21 Kč
581 Kč
1 117 Kč
397 Kč

náhradní díly pro kombiklozety
Číslo výrobku

Popis výrobku

Napouštění Splach.
mech.
součástí

8.2438.4.000.000.1 WC mísa
8.2438.6.000.000.1 WC mísa
8.2438.7.000.000.1 WC mísa
8.2838.2.000.000.1 WC nádrž
8.2838.2.000.241.1 WC nádrž
8.2838.3.000.000.1 WC nádrž
8.2838.3.000.242.1 WC nádrž
8.9135.3.000.000.1 nápustný ventil
8.9135.4.000.000.1 nápustný ventil
8.9136.3.000.000.1 tlačítko D2D
8.9136.2.000.000.1 výpustný ventil D2D
8.2838.4.000.000.1 víko k nádrži Lyra plus

Cena

Odpad

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

1 912 Kč
1 912 Kč
1 912 Kč
1 464 Kč
1 911 Kč
1 464 Kč
1 911 Kč
291 Kč
315 Kč
68 Kč
216 Kč
562 Kč

stojící bidet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.3238.1.000.304.1 stojící bidet pro kombinaci
s kombiklozety
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro bidet

Cena
1 911 Kč

Cena
21 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
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Umyvadlová skříňka Lyra plus je ideálním řešením pro koupelny, kde se hraje o každý centimetr. Navíc jde
o nábytek s nejvyššími parametry pro použití ve vlhkém prostředí – korpusy skříňky jsou opatřeny bílou nebo
ořechovou fólií ABS a lepené nejodolnějším PUR lepidlem, vysoce lakovaná dvířka mají místo klasických úchytek
chytré otvory, kvalitní panty jsou testované na 30 000 cyklů. A zanedbatelné není ani to, že nadstandardní
koupelnové zařízení světové značky pořídíte za velice atraktivní cenu!

30 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

HOME SERVIS
Záruční servis
u zákazníka.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA PLUS

Vyklápěcí koš na prádlo je praktickým
doplňkem každé koupelny.

Důmyslné výřezy na dvířkách
pomáhají jednoduchému otvírání
skříněk.

Chromovaný rošt je ideální pro
odkládání čistých ručníků či pro košíky
s nezbytnými drobnostmi.

Zrcadlová skříňka je ideální
kombinací privátního prostoru uvnitř
a otevřených poliček.

Designové řešení otvírání skříněk.
Výřez ladí s liniemi keramiky, nejsou
třeba úchytky.

Panty dvířek jsou vybaveny
tlumičem, který zabezpečuje
pomalé a tiché dovírání.
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skříňka pod umyvadlo
Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

3 088 Kč

bílá
3 088 Kč

315

4.5280.1.038.546.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
50 cm, č. výrobku 8.1338.1
4.5280.1.038.547.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
50 cm, č. výrobku 8.1338.1

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

440

skříňka pod umyvadlo

umyvadlová skříňka pod umyvadlo
55 cm, č. výrobku 8.1338.2
umyvadlová skříňka pod umyvadlo
55 cm, č. výrobku 8.1338.2

4.5281.1.038.547.1

Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

3 487 Kč

bílá
3 487 Kč

315

4.5281.1.038.546.1

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

500

skříňka pod umyvadlo
Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

3 715 Kč

bílá
3 715 Kč

315

4.5282.1.038.546.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
60 cm, č. výrobku 8.1338.3
4.5282.1.038.547.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
60 cm, č. výrobku 8.1338.3

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

540

skříňka pod umyvadlo

umyvadlová skříňka pod umyvadlo
65 cm, č. výrobku 8.1338.4
umyvadlová skříňka pod umyvadlo
65 cm, č. výrobku 8.1338.4

4.5283.1.038.547.1

Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

4 164 Kč

bílá
4 164 Kč

315

4.5283.1.038.546.1

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

595

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA PLUS

skříňka pod umyvadlo
Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

4 405 Kč

bílá
4 405 Kč

315

4.5284.1.038.546.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
Lyra plus 70 cm, č. výrobku 8.1338.5
4.5284.1.038.547.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo
Lyra plus 70 cm, č. výrobku 8.1338.5

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

670

skříňka pod umyvadlo

umyvadlová skříňka pod umyvadlo
80 cm, č. výrobku 8.1338.7
umyvadlová skříňka pod umyvadlo
80 cm, č. výrobku 8.1338.7

4.5285.1.038.547.1

Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

4 624 Kč

bílá
4 624 Kč

315

4.5285.1.038.546.1

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

185

405

185

775

spodní skříňky
Popis výrobku

Barva dvířek

4.5286.1.038.546.1
4.5286.1.038.547.1
4.5286.2.038.546.1
4.5286.2.038.547.1

spodní skříňka, levá
spodní skříňka, levá
spodní skříňka, pravá
spodní skříňka, pravá

bílý lesklý lak
x
x
x
x

Barva korpusu

ořech

bílá
2 328 Kč

315

Číslo výrobku

550

levá

2 328 Kč

320

2 328 Kč
2 328 Kč

315

315

550

pravá

320

spodní skříňka s košem na prádlo

bílý lesklý lak
4.5286.3.038.546.1 spodní skříňka s košem na prádlo

x

4.5286.3.038.547.1

x

spodní skříňka s košem na prádlo

Barva korpusu

ořech

bílá

315

Barva dvířek

315

Popis výrobku

550

Číslo výrobku

3 292 Kč
3 292 Kč

320

Náhradní díly najdete na straně 318.

218 / 219

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA PLUS

vysoká skříňka
Barva dvířek

Barva korpusu

levá

ořech

bílá

5 083 Kč

x
x

1770

x

5 083 Kč
1770

x

5 083 Kč
550
315

vysoká skříňka včetně
poliček, levá
4.5287.1.038.547.1 vysoká skříňka včetně
poliček, levá
4.5287.2.038.546.1 vysoká skříňka včetně
poliček, pravá
4.5287.2.038.547.1 vysoká skříňka včetně
poliček, pravá

5 083 Kč

550
315

bílý lesklý lak
4.5287.1.038.546.1

590

Popis výrobku

590

Číslo výrobku

pravá

320

320

levá

pravá

vysoká skříňka s košem na prádlo
Popis výrobku

Barva dvířek

Barva korpusu

levá

4.5287.4.038.546.1

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně poliček,
pravá

x

4.5287.4.038.547.1

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně poliček,
pravá

x

pravá

5 771 Kč

1770

x

550

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně
poliček, levá

bílá
5 771 Kč

315

315

4.5287.3.038.547.1

ořech

550

x

1770

bílý lesklý lak
4.5287.3.038.546.1 vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně
poliček, levá

590

590

Číslo výrobku

320

5 771 Kč

320

5 771 Kč
levá

pravá

hor ní skříňky
Barva dvířek

4.5288.1.038.546.1
4.5288.1.038.547.1
4.5288.2.038.546.1
4.5288.2.038.547.1

horní skříňka, levá
horní skříňka, levá
horní skříňka, pravá
horní skříňka, pravá

bílý lesklý lak
x
x
x
x

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5291.1.038.546.1
4.5291.1.038.547.1
4.5291.2.038.546.1
4.5291.2.038.547.1

zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, levá
zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, levá
zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, pravá
zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, pravá

Barva korpusu

levá

pravá

805

ořech

bílá
3 016 Kč
3 016 Kč

3 016 Kč

170

3 016 Kč

590

Popis výrobku

590

Číslo výrobku

levá

pravá

zrcadlová skří ňka 44 cm

bílá
3 935 Kč

590

ořech

805

Barva korpusu

3 935 Kč
3 935 Kč

440

170

3 935 Kč

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA PLUS

zrcadlová skříňka 54 cm

zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, levá
zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, levá
zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, pravá
zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, pravá

ořech

bílá
4 210 Kč

4 210 Kč
4 210 Kč

170

4.5292.1.038.546.1
4.5292.1.038.547.1
4.5292.2.038.546.1
4.5292.2.038.547.1

Barva korpusu

590

Popis výrobku

805

Číslo výrobku

4 210 Kč

540

zrcadlová skříňka 77 cm

zrcadlová skříňka 77 cm, poličky, pravá
zrcadlová skříňka 77 cm, poličky, pravá

ořech

bílá
4 831 Kč

4 831 Kč

170

4.5293.1.038.546.1
4.5293.1.038.547.1

Barva korpusu

590

Popis výrobku

805

Číslo výrobku

775

osvětlení Moonbox
SELECT line
116

Popis výrobku
osvětlení Moonbox, IP44, 2x G9, max. 33 W

Cena
964 Kč

90

Číslo výrobku
4.9430.3.176.000.1

36

146

136

osvětlení Sunrise
Popis výrobku

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra, IP 44,
2x G9, max. 33 W

Cena
1 060 Kč
115

Číslo výrobku

68

110

osvětlení Horizon
Popis výrobku

4.9430.1.039.000.1

halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W

Cena
636 Kč

265

110

66

Číslo výrobku

Zrcadlové desky naleznete v sekci Lyra v další části kapitoly.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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Nový nábytek Lyra je přizpůsoben kompletní řadě nábytkových umyvadel série Lyra plus. Vysoce lesklá bílá dvířka jsou
kombinována s korpusem v barvách tmavého dubu, třešně či čistě bílé. Zajímavým a praktickým detailem je zapuštěné otvírání
dvířek, které díky bílé barvě uvnitř nenarušuje celkový čistý vzhled čela umyvadlové skříňky a dobře souzní s dekorem tmavého
dubu korpusu.

20 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

HOME SERVIS
Záruční servis
u zákazníka.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA

Designovým trendem dneška je atraktivní klasická bílá barva nábytku ve vysokém lesku.
Celkový vzhled koupelny umocní vznosně klenuté umyvadlo Lyra plus s praktickými
odkládacími plochami z obou stran.
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Velice atraktivní variantou je také
kombinace klasické bílé barvy ve
vysokém lesku a dřevěných dekorů,
ať už je to tmavý dub nebo třešeň.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA

Geometrické linie jednoduchých výřezů
jsou raﬁnovaným detailem otvírání
zásuvek a skříněk.

Kombinace výřezů „tón v tónu“
v bílém provedení atraktivně
kontrastuje také s dekorem třešně.

Zrcadlová skříňka se dokonale hodí nad
umyvadlo se zadní odkládací plochou.
Je ideální kombinací privátního prostoru
uvnitř a otevřených poliček.

Snadné otvírání zajišťují panty
s funkcí samodovírání. Vnitřní police
jsou ze stejného materiálu jako korpus.

V koupelně se využije každé
místečko pro nezbytnosti denní
hygieny. Ideální jsou zásuvky různé
velikosti, jaké nabízejí některé
podumyvadlové skříňky Lyra.

Ovládání zásuvek je snadné díky
pojezdům renomované německé
ﬁrmy Hettich.
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skříňka pod umyvadlo 50, 55 a 60 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5310.1.038.300.1
4.5310.1.038.313.1
4.5310.1.038.326.1
4.5311.1.038.300.1
4.5311.1.038.313.1
4.5311.1.038.326.1
4.5312.1.038.300.1
4.5312.1.038.313.1
4.5312.1.038.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
2 397 Kč

třešeň

tmavý dub

2 397 Kč
2 397 Kč
2 513 Kč
2 513 Kč
2 513 Kč
2 594 Kč
2 594 Kč
2 594 Kč

skříňka pod umyvadlo 60, 65 a 70 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5312.2.038.300.1
4.5312.2.038.313.1
4.5312.2.038.326.1
4.5313.2.038.300.1
4.5313.2.038.313.1
4.5313.2.038.326.1
4.5314.2.038.300.1
4.5314.2.038.313.1
4.5314.2.038.326.1

skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
3 476 Kč

třešeň

tmavý dub

3 476 Kč
3 476 Kč
3 548 Kč
3 548 Kč
3 548 Kč
3 621 Kč
3 621 Kč
3 621 Kč

skříňka pod umyvadlo 65, 70 a 80 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5313.1.038.300.1
4.5313.1.038.313.1
4.5313.1.038.326.1
4.5314.1.038.300.1
4.5314.1.038.313.1
4.5314.1.038.326.1
4.5315.1.038.300.1
4.5315.1.038.313.1
4.5315.1.038.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
2 732 Kč

třešeň

tmavý dub

2 732 Kč
2 732 Kč
2 857 Kč
2 857 Kč
2 857 Kč
3 083 Kč
3 083 Kč
3 083 Kč

Nová nábytková řada Lyra je vytvořena pro kompletní nabídku keramiky Lyra plus.
POZOR: Umyvadlo není součástí skříňky a je nutné ho objednat zvlášť!

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA

skříňka pod umyvadlo 80 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva zásuvek a dveří

4.5315.2.038.300.1 skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm
4.5315.2.038.313.1 skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm
4.5315.2.038.326.1 skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm

bílý lak
x
x
x

Barva korpusu

třešeň

bílá
5 021 Kč

tmavý dub

5 021 Kč
5 021 Kč

skříňka vysoká
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5316.1.038.300.1
4.5316.1.038.313.1
4.5316.1.038.326.1
4.5316.2.038.300.1
4.5316.2.038.313.1
4.5316.2.038.326.1

vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
3 677 Kč

třešeň

tmavý dub

3 677 Kč
3 677 Kč
3 677 Kč
3 677 Kč
3 677 Kč

skříňka střední mělká
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5317.1.038.300.1
4.5317.1.038.313.1
4.5317.1.038.326.1
4.5317.2.038.300.1
4.5317.2.038.313.1
4.5317.2.038.326.1

střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
1 931 Kč

třešeň

tmavý dub

1 931 Kč
1 931 Kč
1 931 Kč
1 931 Kč
1 931 Kč

zrcadlo na desce 75x40, 50, 60 a 70
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5318.1.038.304.1
4.5318.1.038.316.1
4.5318.1.038.318.1
4.5319.1.038.304.1
4.5319.1.038.316.1
4.5319.1.038.318.1
4.5320.1.038.304.1
4.5320.1.038.316.1
4.5320.1.038.318.1
4.5321.1.038.304.1
4.5321.1.038.316.1
4.5321.1.038.318.1

zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm

Barva desky

bílá
1 021 Kč

třešeň

tmavý dub
1 021 Kč

1 021 Kč
1 140 Kč
1 140 Kč
1 140 Kč
1 266 Kč
1 266 Kč
1 266 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč

500

Nábytková řada Lyra je vytvořena pro kompletní nabídku keramiky Lyra plus.
POZOR: Umyvadlo není součástí skříňky a je nutné ho objednat zvlášť!

Náhradní díly najdete na straně 318.

226 / 227

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / LYRA

zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5322.1.038.302.1
4.5322.1.038.304.1
4.5322.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
2 759 Kč

2 759 Kč
2 759 Kč

zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5323.1.038.302.1
4.5323.1.038.304.1
4.5323.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
3 050 Kč

3 050 Kč
3 050 Kč

zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5324.1.038.302.1
4.5324.1.038.304.1
4.5324.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
4 088 Kč

4 088 Kč
4 088 Kč

zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5325.1.038.302.1
4.5325.1.038.304.1
4.5325.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm

Barva korpusu

bílá

třešeň

tmavý dub
3 706 Kč

3 706 Kč
3 706 Kč

osvětlení Moonbox
SELECT line

116

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
964 Kč

90

Popis výrobku
osvětlení Moonbox, IP44, 2x G9, max. 33 W

36
136

146

Číslo výrobku
4.9430.3.176.000.1

osvětlení Sunrise
Cena
1 060 Kč

115

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra, IP 44, 2x G9, max. 33 W

68

110

osvětlení Horizon
Cena

4.9430.1.039.000.1

halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W

636 Kč

Objednat zvlášť
4.9440.1.039.000.1

nohy k závěsným umyvadlovým skříňkám, chrom, (1 pár)

Cena
238 Kč

265

66

Popis výrobku

110

Číslo výrobku

příslušenství

k o u p e l n o v á s é r i e / LYRA pack

Oblíbená nábytková
řada Lyra pack
obsahuje závěsné
skříňky pod umyvadla
o šířce 53 a 65 cm.
Mohou se tedy nyní
podle přání zákazníka
zavěsit či postavit
na chromované
nastavitelné nohy.
Kompletní koupelnu
Lyra vhodně doplní
vysoká skříňka
s policemi a zrcadla
ze série Zeta.
Praktické balení
obou výrobků
(umyvadlo, skříňka)
v jedné krabici.

skříňka pod umyvadlo 53 cm
Popis výrobku
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 53 cm

Cena
3 139 Kč

Lyra pack obsahuje:
8.1436.1.000.104.1
4.5195.2.432.300.1

umyvadlo Lyra 53 cm
skřiňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 53 cm

Cena
1 448 Kč
2 062 Kč

Objednat zvlášť
4.9440.1.039.000.1

nohy (1 pár)

100

238 Kč

530
580

850

Číslo výrobku
4.5195.1.432.300.1

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

skříňka pod umyvadlo 65 cm
Číslo výrobku
4.5196.1.432.300.1

Popis výrobku
skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 65 cm

Cena
3 646 Kč

Lyra pack obsahuje:
8.1436.4.000.104.1
4.5196.2.432.300.1

umyvadlo Lyra 65 cm
skřiňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm

Cena
1 599 Kč
2 279 Kč

Objednat zvlášť
4.9440.1.039.000.1

nohy (1 pár)

238 Kč

1+1 PACK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

vysoká skříňka
Číslo výrobku
4.5197.1.432.300.1

Popis výrobku
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé/pravé dveře

Cena
3 285 Kč

K sérii Lyra pack doporučujeme zrcadla série Lyra a osvětlení Horizon.
Možnost individuálního uchycení madel ve vertikalní nebo horizontální poloze,
zákazník se sám rozhodne, jak nainstaluje.
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v a n y / LYRA

Akrylátové vany Lyra jsou uživatelsky příjemné a tvarově variabilní, stylově dotvářejí moderní koupelnu. Jsou vyrobeny
ze stoprocentního akrylátového polymeru špičkové kvality, který se velice snadno udržuje. K dispozici je 5 různých
velikostí – 1500, 1600 a 1700 × 700 mm, 1600 a 1700 × 750 mm, doplňkem mohou být skleněné vanové zástěny Jika.

tmavě šedá
Polyuretanové podhlavníky zvyšují komfort
relaxace ve vaně.
2.9498.0.088.000.1
441 Kč

Záruka 5 let
na vany.

světle šedá
Podhlavníky jsou na výběr ve dvou barevných
odstínech.
2.9498.0.087.000.1
441 Kč

100% AKRYLÁT
Všechny naše vaničky, vany
a panely jsou vyrobeny
ze 100% akrylátu.

Vyrobeno
v Evropské unii.

v a n y / LYRA

vana
Číslo výrobku
2.2983.9.000.000.1
2.3083.9.000.000.1
2.2883.9.000.000.1
2.3183.9.000.000.1
2.3283.9.000.000.1

Objednat zvlášť:
2.9683.2.000.000.1
2.9683.1.000.000.1
2.9683.0.000.000.1
2.9683.7.000.000.1
2.9683.6.000.000.1
2.9683.8.000.000.1
2.9481.5.004.000.1
SPECIAL line

Popis výrobku
vana 1500 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1600 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1600 × 750 mm, včetně podpěr
vana 1700 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1700 × 750 mm, včetně podpěr

Objem
124 l
159 l
170 l
178 l
180 l

čelní panel 1700 × 560 mm
čelní panel 1600 × 560 mm
čelní panel 1500 × 500 mm
boční panel 750 × 560 mm
boční panel 700 × 560 mm
boční panel 700 × 500 mm
automatická vanová výpusť včetně vanového
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo
přepadu

Cena
4 646 Kč
4 672 Kč
4 696 Kč
4 685 Kč
4 729 Kč

2 393 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
1 886 Kč
1 916 Kč
1 916 Kč
696 Kč

2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť, včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu

1 012 Kč

2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně
SPECIAL line
vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm,
plastové tělo přepadu

1 892 Kč

2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně
SPECIAL line
vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné
tělo přepadu

2 240 Kč

Instalační rozměry vany s panelem

Instalační rozměry vany bez panelu

1710
1520
1060

100

375

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van Cubito.

750

185
135
270

52

Instalační rozměry van
2.2983.9.000.000.1
2.3083.9.000.000.1
2.2883.9.000.000.1
2.3183.9.000.000.1
2.3283.9.000.000.1

A
1500
1600
1600
1700
1700

C
700
700
750
700
750

H
415
410
415
415
415

P
540
600
600
600
600

Q
540–610
540–610
540–610
540–610
540–610

340

1150

415
380

175

Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.
Takto označené plochy jsou vhodné
pro umístění vanového výtoku
nebo výtoku vanové baterie.
E = šířka okraje vany

Vý h od y
akrylátové vany se vyznačují dobrými izolačními schopnostmi materiálu a teplým povrchem
sanitární akrylát Jika si udržuje stálou barvu a je snadno udržovatelný
akrylátové panely se rychle a snadno upevňují pomocí speciálního montážního systému
a jsou alternativou k nákladnému obezdívání vany
panely jsou vyrobeny z téhož kvalitního 100% akrylátu se snadnou údržbou jako vany
v případě údržby umožňují rychlý přístup k potrubí pod vanou

Náhradní díly najdete na straně 319.
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s p r c h o v é k o u t y / LYRA PLUS

Bílá madla v čistých
geometrických liniích typických
pro nábytek Lyra plus jsou
oboustranná. Detail, který si
zaslouží všechny superlativy!

Jednoduchý rozkládací systém
pro pohodlnější údržbu.
Magnetické lišty zaručují
dokonalou těsnost.

Ložiskové pojezdy pro snadné
otvírání a zavírání.
Sprchové kouty Lyra plus jsou čtvercové či čtvrtkruhové, v ideální výšce 1900 mm. Bezpečnostní sklo lze volit
transparentní, s úpravou stripy a arctic, proﬁly a madla jsou v bílém provedení.

V ý hody
kompatibilita s vaničkami Jika (Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Soﬁa)
4/5mm bezpečnostní sklo – transparentní, stripy s bílými matnými pruhy nebo s úpravou artic
proﬁly, výklopný mechanismus a madla v bílém lesklém provedení
speciální úprava JIKA perla GLASS
výška sprchových koutů 1900 mm

s p r c h o v é k o u t y / LYRA PLUS

sprchový kout
Sprchový kout 800, 900 mm čtverec, bílý lesklý proﬁl,
4mm transparentní sklo nebo sklo Stripy GLASS, madla bílá.
Číslo výrobku
2.5138.1.000.668.1
2.5138.2.000.668.1
2.5138.1.000.665.1
2.5138.2.000.665.1
2.5138.1.000.666.1
2.5138.2.000.666.1

Rozměr
(mm)
800
900
800
900
800
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
sklo stripy
sklo stripy
sklo arctic
sklo arctic

Cena
6 372 Kč
6 901 Kč
6 825 Kč
7 370 Kč
7 616 Kč
8 199 Kč

*4 mm – pevná stěna
*5 mm – posuvné dveře
Číslo výrobku

A

2.5138.1
2.5138.2

C

Rozměr
(mm) B

Rozměr
(mm) C

Šířka vstupu
(mm) D

313
363

402
452

425
495

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – sklo stripy
šarže 665 – sklo arctic
Sprchové kouty Lyra plus jsou kompatibilní s vaničkami Jika
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Soﬁa).

B

D

A

C

B

Rozměrové
možnosti (mm) do niky
A min.
A max.
780
800
880
900

sprchový kout
Sprchový kout 800, 900 mm čtvrtkruh, rádius 550 mm, bílý lesklý proﬁl,
4mm transparentní sklo nebo sklo Stripy GLASS, madla bílá.
Číslo výrobku
2.5338.1.000.668.1
2.5338.2.000.668.1
2.5338.1.000.665.1
2.5338.2.000.665.1
2.5338.1.000.666.1
2.5338.2.000.666.1

Číslo výrobku

C

2.5338.1
2.5338.2

A
R 550

B

Rozměr
(mm)
800
900
800
900
800
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Rozměrové
možnosti (mm) do niky
A min.
A max.
780
800
880
900

Tloušťka
(mm)
4
4
4
4
4
4

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
sklo stripy
sklo stripy
sklo arctic
sklo arctic

Cena
6 353 Kč
6 728 Kč
6 746 Kč
7 136 Kč
7 464 Kč
7 902 Kč

Rozměr
(mm) B

Rozměr
(mm) C

Šířka vstupu
(mm) D

218
318

389
389

429
540

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – sklo stripy
šarže 665 – sklo arctic

B

D

A

Sprchové kouty Lyra plus jsou kompatibilní s vaničkami Jika
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp).

Náhradní díly najdete na straně 319.
Záruka 3 roky
na sprchové
kouty.

Tloušťka skla
sprchových koutů.

Tloušťka skla
sprchových koutů.

Výška sprchových
koutů.
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Série Lyra plus přichází na trh
s velice žádanou novinkou.
Sprchové dveře ve velikostech
800 a 900 mm, v několika typech:
jednodílné, skládací a kyvné, tzv.
lítačky. Vysoké jsou 1900 mm, výplň
tvoří transparentní sklo, případně
s dekorem stripy (na fotograﬁi) či
arctic, které je zasazeno do bílého
rámu. Vysoká kvalita za dobrou
cenu, navíc se zárukou 3 roky.

transparentní sklo

sklo stripy

sklo arctic

povrch JIKA perla GLASS

rozšiřovací profil

Číslo výrobku
2.9138.8.000.014.1

Popis výrobku
rozširovací proﬁl

Cena
834 Kč

m)
m
64 mm)
0
2
+( -3
.
0
n
mi . + (
A
n
mi
A

A

n.
mi

s p r c h o v é d v e ř e / LYRA PLUS

sprchové dveře Lyra plus jednokřídlé
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900 mm, levé/pravé, bílý proﬁl, 5mm transparentní
sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla bílá.
Číslo výrobku
2.5438.1.000.668.1
2.5438.1.000.666.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.2.000.666.1
2.5438.2.000.665.1
Číslo výrobku
2.5438.1
2.5438.2

Rozměr
(mm)
800
800
800
900
900
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
5
5
5
5
5
5

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
A min.
A max.
760
800
860
900

Varianta
provedení skla
transparentní
arctic
stripy
transparentní
arctic
stripy

Cena
4 548 Kč
4 844 Kč
4 913 Kč
4 847 Kč
5 144 Kč
5 286 Kč
šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic

Rozměr (mm) B
658
758

sprchové dveře Lyra plus kyvné, tzv. lítačky
Sprchové dveře kyvné 800, 900 mm, levé/pravé, bílý proﬁl, 4mm transparentní sklo,
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla bílá
Číslo výrobku
2.5638.1.000.668.1
2.5638.1.000.665.1
2.5638.1.000.666.1
2.5638.2.000.668.1
2.5638.2.000.665.1
2.5638.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.5638.1
2.5638.2

Rozměr
(mm)
800
800
800
900
900
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
4
4
4
4
4
4

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
A min.
A max.
760
800
860
900

Varianta
provedení skla
transparentní
stripy
arctic
transparentní
stripy
arctic

Cena
5 178 Kč
5 543 Kč
5 402 Kč
5 405 Kč
5 771 Kč
5 629 Kč

Rozměr (mm) B

délka dveří (mm) C

645
745

307
357

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic

sprchové dveře Lyra plus skládací
Sprchové dveře skládací 800, 900 mm, levé/pravé, bílý proﬁl, 4mm transparentní sklo,
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla bílá
Číslo výrobku
2.5538.1.000.668.1
2.5538.1.000.665.1
2.5538.1.000.666.1
2.5538.2.000.668.1
2.5538.2.000.665.1
2.5538.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.5538.1
2.5538.2

Rozměr
(mm)
800
800
800
900
900
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
4
4
4
4
4
4

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
A min.
A max.
760
800
860
900

Varianta
provedení skla
transparentní
stripy
arctic
transparentní
stripy
arctic

Cena
5 425 Kč
5 345 Kč
5 649 Kč
5 652 Kč
6 090 Kč
5 877 Kč

Šířka vstupu (mm) D

Rozměr (mm) C

529
629

296
396

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic

pevná stěna Lyra plus
Pevná stěna 800, 900 mm, bílý proﬁl, 4mm transparentní sklo,
sklo s dekorem arctic nebo stripy madla bílá
Číslo výrobku
2.9738.1.000.668.1
2.9738.1.000.665.1
2.9738.1.000.666.1
2.9738.2.000.668.1
2.9738.2.000.665.1
2.9738.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2

Rozměr
(mm)
800
800
800
900
900
900

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
4
4
4
4
4
4

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
A min.
A max.
780
800
880
900

Varianta
provedení skla
transparentní
stripy
arctic
transparentní
stripy
arctic

Cena
3 202 Kč
3 466 Kč
3 332 Kč
3 430 Kč
3 637 Kč
3 440 Kč

Rozměr (mm) B

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic

729
829

Pevnou stěnu Lyra plus doporučujeme kombinovat se sprchovými dveřmi
Lyra plus, které jsou kompatibilní s vaničkami Jika .

Náhradní díly najdete na straně 319.
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ECODISK
Pootočením kroužku
na kartuši lze regulovat
teplotu míchané
vody. Vyšroubováním
vymezovacího šroubku
na ovládacím dříku lze
omezit průtok vody.
Perlátory NEOPERL
(Německo) jsou
vyrobeny ze
speciálního materiálu,
na kterém se
neusazuje vodní
kámen, a díky tomu
odpadá namáhavé
čištění.

Výhody
prodloužená záruka 5 let
keramické kartuše, systém ECODISK
(Španělsko)
perlátory jsou vyrobeny ze speciálního
materiálu proti usazování vodního
kamene Neoperl (Německo)
přepínače – klapka proti zpětnému
nasátí znečištěné vody
připojovací nerez hadice Tucai
(Španělsko)

umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1128.1.004.101.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1128.1.004.200.1 umyvadlová stojánková páková baterie
bez automatické zátky, chrom

Cena
1 505 Kč

3.1128.1.004.104.1 umyvadlová stojánková pákova baterie se zátkou Click-Clack,
chrom

1 557 Kč

101
105

24º

1 327 Kč

101

52

105

24º

52

M8

M8

G3/8"

G3/8"

G11/4"

umyvadlová baterie s lékařskou pákou
103

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1128.1.004.119.1 umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou,
bez automatické výpusti, chrom

Cena
1 589 Kč

117
26,4º
M8

G3/8"

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

49

v o d o v o d n í b a t e r i e / LYRA PLUS

umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.2.004.000.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, chrom

150
max.166
min.134
G/"

Cena
1 593 Kč

1 2

213

ø65
42

216
106

55

12º

150

umyvadlová páková nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1128.7.004.230.1 umyvadlová páková nástěnná baterie s dolním ramínkem
210 mm, bez automatické zátky, chrom

Cena
1 880 Kč

150
max.166
min.134
1 2

G/"

ø65

137

52

200

bidetová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4128.1.004.201.1 bidetová stojánková páková baterie,
s automatickou zátkou, chrom

94

Cena
1 505 Kč
114

10º 48

M8

G3/8"

G11/4"

dřezová baterie se sprchou
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.310.1 dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou sprškou, chrom

207,4

Cena
2 427 Kč
165

25º 130,5

191

ø46,5
M6
G3/8"

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.2.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
1 683 Kč

Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
817 Kč
1 474 Kč

150
max.166
min.134
G1/2"
ø65

215

42
167

G1/2"

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / LYRA PLUS

sprchová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.001.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady, chrom
Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 325 Kč

150
max.166
min.134
G1/2"

ø65

Cena
817 Kč

215
42
150

1 474 Kč

vanová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.000.1 vanová – sprchová páková podomítková baterie, chrom
Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom

max.57
min.27

Cena
1 879 Kč

1 474 Kč

3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1 / 2‘‘, mosaz, zpětný ventil, chrom 462 Kč

120

G1/2"

Cena
817 Kč

60

160

G1/2"
34

SELECT line

sprchová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.002.1 sprchová páková podomítková baterie, chrom

max.60
min.30

Cena
1 361 Kč

ø120

G1/2"

Objednat zvlášť:
Cena
817 Kč
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
1 474 Kč
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1 / 2‘‘, mosaz, zpětný ventil, chrom 462 Kč

G1/2"
15

SELECT line

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.010.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom

221

Cena
1 413 Kč

13º 133,5 161

123
ø46,5
M8

G3/8"

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.000.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom

213

Cena
1 415 Kč

298

12º
192

M8

G3/8"

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.
Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

v o d o v o d n í b a t e r i e / LYRA

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši
lze regulovat teplotu míchané
vody. Vyšroubováním
vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku lze omezit
průtok vody.
Perlátory NEOPERL
(Německo) jsou vyrobeny
ze speciálního materiálu,
na kterém se neusazuje
vodní kámen, a díky tomu
odpadá namáhavé čištění.

Koupelnové baterie série
Olymp obsahují vysoce
kvalitní keramické kartuše
KEROX (Maďarsko) se
systémem OPTIM ECO.

umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1127.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1127.1.004.000.1 umyvadlová stojánková páková baterie
bez automatické zátky, chrom

Cena
1 327 Kč
1 149 Kč

G3/8”
G5/4”

umyvadlová nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.7.004.210.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, chrom
Náhradní díly:
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramínko 150 mm, chrom
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramínko 210 mm, chrom
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramínko 300 mm, chrom

Cena
1 327 Kč

G1/2”
G1/2”

Cena
227 Kč
240 Kč
310 Kč

210

bidetová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4127.1.004.001.1 bidetová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom

Cena
1 327 Kč

G3/8”
G5/4”

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Kartuše pákových
baterií jsou testovány
na 70 000 cyklů.

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / LYRA

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2127.7.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
1 417 Kč

Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
736 Kč

G1/2”

G1/2”

611 Kč
1 399 Kč
1 506 Kč

sprchová bate rie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3127.7.004.000.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady, chrom

Cena
1 150 Kč

Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
736 Kč

G1/2”

G1/2”

611 Kč
1 399 Kč
1 506 Kč

vanová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2127.6.004.000.1 vanová – sprchová páková podomítková baterie, chrom
Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha, 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 417 Kč

G1/2”

Cena
736 Kč
G1/2”

611 Kč
1 399 Kč

min.33
max.45

1 506 Kč

sprchová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3127.6.004.000.1 sprchová páková podomítková baterie, chrom

Cena
971 Kč

Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
736 Kč
611 Kč
1 399 Kč
1 506 Kč

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.
Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství a teplotu míchané
vody, dokáží snížit spotřebu až o polovinu!

G1/2”

G1/2”
min.37
max.52

v o d o v o d n í b a t e r i e / LYRA

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.1.004.200.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom
3.1127.1.004.010.1 dřezová stojánková páková baterie s krátkým otočným
výtokovým ramínkem, chrom

Cena
1 236 Kč
1 148 Kč

G3/8”

181
143
12°
120

400

75

Ø34
M6

max 38

G3/8"

dřezová baterie se sprchou
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.1.004.300.1 dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou sprchou, chrom

Cena
1 680 Kč

G3/8”

lékařská páka
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9127.0.004.000.1 lékařská páka, chrom

Cena
225 Kč

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství a teplotu míchané
vody, dokáží snížit spotřebu až o polovinu!
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p ř í s l u š e n s t v í / LYRA

ruční sprcha
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6127.0.004.001.1 Lyra plus ruční sprcha 3 funkce, chrom

Cena
306 Kč
90
240

3 funkce

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6127.0.004.010.1 Lyra ruční sprcha 1 funkce, chrom
3.6127.0.004.011.1 Lyra ruční sprcha 3 funkce, chrom

Cena
196 Kč
323 Kč

1 funkce

70
213

3 funkce

hor ní sprcha
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.011.1 Lyra hlavová sprcha 3 funkce, chrom
3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

G1/2”

Cena
331 Kč
338 Kč

SPECIAL line

3 funkce
G1/2”

1 funkce
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.010.1 Lyra hlavová sprcha 1 funkce, chrom
3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

Cena
246 Kč
338 Kč

147
19
Ø58

SPECIAL line

G1/2"

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

t e l e s k o p i c k ý s p r c h o v ý s l o u p / LYRA

40 cm výškově nastavitelný
Teleskopický sprchový sloup Jika Lyra
potěší uživatele jakékoli koupelny.
Protože je výškově posunovatelný, lze
talířovou hlavici „zdvihnout“ až o 40 cm.
Při standardním zapojení sloupu ve
výšce 75 cm od země je možné mít
talířovou sprchovou hlavu ve výšce
od 180 do 220 cm, což uspokojí i ty
největší dlouhány. Sprcha vybavená
talířovou hlavou a ruční sprchou se
jednoduše a snadno přepíná. Díky
funkci Clean touch se sprchové trysky
čistí bez jakéhokoliv složitého drhnutí
a námahy.
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p ř í s l u š e n s t v í / LYRA

teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií
40 cm
výškově
nastavitelný

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3527.7.004.000.1 teleskopický sprchový sloup s nástěnnou
baterií s přepínačem, posuvným držákem
s výškovým nastavením 40 cm,
cena bez sprchového příslušenství

Cena
3 554 Kč

Objednat zvlášť:
3.6771.0.004.041.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkce, sprchovací
SELECT line
část šedivý plast
3.6771.0.004.042.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkce, sprchovací
SELECT line
část chrom
3.6127.0.004.001.1 Lyra Plus ruční sprcha 3 funkce, chrom
3.6127.0.004.010.1 Lyra ruční sprcha 1 funkce, chrom
3.6127.0.004.011.1 Lyra ruční sprcha 3 funkce, chrom
3.6227.0.004.011.1 Lyra sprchová hadice 1,7 m,
mosazná s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Lyra sprchová hadice 2 m,
mosazná s dvojitým zámkem, chrom

Cena
684 Kč
977 Kč
306 Kč
196 Kč
323 Kč
345 Kč
379 Kč

sprchové sady

+

+
3.6027.0.004.010.1

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
736 Kč
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
611 Kč
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
1 399 Kč
3.6027.1.004.010.1 Lyra sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
1 506 Kč
3.6027.1.004.011.1 Lyra sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1 / 2‘‘, mosaz, zpětný ventil, chrom 462 Kč

+

+
3.6027.1.004.010.1

SELECT line

+

+

SPRCHOVÝ SET
Sprchový set obsahuje ruční sprchu,
držák nebo sprchovou tyč a hadici.

+

+
3.6027.1.004.011.1

3.6027.0.004.011.1

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

p ř í s l u š e n s t v í / LYRA

sprchová tyč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6427.0.004.000.1 Lyra sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy,
600 mm, chrom

Cena
742 Kč

575
613

držák ruční sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6527.0.004.000.1 Lyra držák ruční sprchy, 3 polohy, chrom

Cena
129 Kč

POLOHOVATELNÝ DRŽÁK

přípojka sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6371.0.004.000.1 Mio připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz,
SELECT line
zpětný ventil, chrom

G1/2”

Cena
462 Kč

G1/2”

sprchová hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6227.0.004.011.1 Lyra sprchová hadice 1,7 m, mosazná
s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Lyra sprchová hadice 2 m, mosazná
s dvojitým zámkem, chrom

Cena
345 Kč
379 Kč

Všechny sprchové
hadice jsou vybaveny
systémem Anti twist
proti překroucení,
který je ukrytý
v kónusu sprchové
hadice.

Doporučujeme kombinovat sprchové sady, příslušenství a sifony v sekci MIO a RIO.

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku na
ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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ilustrační foto

k o u p e l n o v á s é r i e / ZETA
Koupelnový nábytek Zeta představuje kvalitní koupelnu za
dobrou cenu. Je k dispozici ve třech variantách. V klasické
bílé, v kombinaci bílá dvířka a korpus tmavý dub, a konečně
v kompletním dekoru tmavý dub. Sortiment zahrnuje vysoké
skříňky, zrcadla i zrcadlové skříňky. Umyvadla jsou v pěti
různých šířkách od 40 do 60 cm.
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vodovodní baterie

keramika

umyvadla a nábytek

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / ZETA

DINO

doporučujeme

LYRA PLUS

K sérii Zeta doporučujeme klozety Lyra plus.
Nabídku podomítkových modulů naleznete
v kapitole Podomítkové moduly.

Baterie Dino naleznete v kapitole ostatní baterie.

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / ZETA

20 000 CYCLES
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

HOME SERVIS
Záruční servis
u zákazníka.
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k o u p e l n o v ý n á b y t e k / ZETA

Umyvadlová skříňka je na výběr ve dvou variantách rozčlenění prostoru, tedy jako samostatná skříňka s dvoukřídlými dvířky,
či jako skříňka v kombinaci se zásuvkami. Barevné provedení nabízí tři možnosti: klasicky bílou, dekor tmavého dubu a konečně
kontrastní kombinaci tmavého dubu a lakovaných bílých dvířek.

skříňka pro umyvadlo 40 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

bílá
4.5550.2.039.300.1 skříňka s 1 dveřmi levé/pravé pro umyvadlo 40 cm
4.5550.2.039.302.1 skříňka s 1 dveřmi levé/pravé pro umyvadlo 40 cm
4.5550.2.039.326.1 skříňka s 1 dveřmi levé/pravé pro umyvadlo 40 cm
Objednat zvlášť:
8.1539.0.000.104.1
4.9440.1.039.000.1

tmavý dub bílá/tmavý
dub

1 375 Kč
1 375 Kč
1 375 Kč
Cena
649 Kč
238 Kč

umyvadlo do nábytku 40 × 34,5 cm
nohy chrom (1 pár)

skříňka pro umyvadlo 50 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

bílá
4.5550.3.039.300.1
4.5550.3.039.302.1
4.5550.3.039.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm

Objednat zvlášť:
8.1339.1.000.104.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo do nábytku 50 × 39,5 cm
nohy chrom (1 pár)

tmavý dub bílá/tmavý
dub

1 776 Kč
1 776 Kč
1 776 Kč
Cena
849 Kč
238 Kč

skříňka pro umyvadlo 55 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

bílá
4.5550.4.039.300.1
4.5550.4.039.302.1
4.5550.4.039.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm

Objednat zvlášť:
8.1339.2.000.104.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo do nábytku 55 × 44 cm
nohy chrom (1 pár)

tmavý dub bílá/tmavý
dub

1 846 Kč
1 846 Kč
1 846 Kč
Cena
891 Kč
238 Kč

k o u p e l n o v ý n á b y t e k / ZETA

skříňka pro umyvadlo 60 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavý dub bílá/tmavý
dub

bílá
4.5550.5.039.300.1
4.5550.5.039.302.1
4.5550.5.039.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm

Objednat zvlášť:
8.1339.3.000.104.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo do nábytku 60 × 48,9 cm
nohy chrom (1 pár)

1 946 Kč
1 946 Kč
1 946 Kč
Cena
1 191 Kč
238 Kč

skříňka pro umyvadlo 60 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva

tmavý dub bílá/tmavý
dub

bílá
4.5550.6.039.300.1
4.5550.6.039.302.1
4.5550.6.039.326.1

skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pod umyvadlo 60 cm 2 781 Kč
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pod umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pod umyvadlo 60 cm

Objednat zvlášť:
8.1339.3.000.104.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo do nábytku 60 × 48,9 cm
nohy chrom (1 pár)

Číslo výrobku

Popis výrobku

2 781 Kč
2 781 Kč
Cena
1 191 Kč
238 Kč

vysoká skříňka
Barva

bílá

tmavý dub

4.5552.2.039.300.1
4.5552.2.039.302.1

vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé/pravé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé/pravé dveře

2 941 Kč

Objednat zvlášť:
4.9440.1.039.000.1

nohy chrom (1 pár)

Cena
238 Kč

Číslo výrobku
4.9440.1.039.000.1

Popis výrobku
nohy chrom (1 pár)

Cena
238 Kč

2 941 Kč

nohy k nábytku

106

80

30

K sérii Zeta doporučujeme zrcadla série Clear, Lyra a další, které najdete v sekci zrcadla.

Náhradní díly najdete na straně 318.
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k o u p e l n o v ý n á b y t e k / ZETA

osvětlení Horizon
Popis výrobku

Cena

4.9430.1.039.000.1

halogenové osvětlení Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W

636 Kč

265

110

66

Číslo výrobku

Osvět l ení v koupelně

osvětlení je možné
instalovat min. 1,8 m
nad zemí

1,8 m

Osvětlení zrcadel Zeta je zcela
v souladu s přísnou evropskou normou
IEC 364-7-701.
DOPORUČUJEME: Připojení
napájecího kabelu do elektrické sítě
nechte na odborníkovi – elektrikáři.

k e r a m i k a / ZETA

samostatně stojící WC Zeta plus, svislý odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2174.6.000.000.1 samostatně stojící WC Zeta plus

Odpad

Cena

X

1 016 Kč

Objednat zvlášť:
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko Zeta, ocelové úchyty

Cena
286 Kč
286 Kč

samostatně stojící WC Zeta plus, vodorovný odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2174.7.000.000.1 samostatně stojící WC Zeta plus
Objednat zvlášť:
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko Zeta, ocelové úchyty

Odpad

Cena

X

1 039 Kč
Cena
286 Kč
286 Kč
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k e r a m i k a / ZETA

samostatně stojící klozet se svislým odpadem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2239.7.000.000.1 klozet Zeta se svislým odpadem, hluboké splachování
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1
8.9327.1.000.000.1
8.9327.1.000.063.7
8.9770.1.000.000.1

Odpad

Cena

X

1 163 Kč
Cena
21 Kč
286 Kč
286 Kč
20 Kč

instalační sada pro klozet
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty
gumová vložka – těsnění přívodu vody

samostatně stojící klozet s vodorovným odpadem
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2239.6.000.000.1 klozet Zeta s vodorovným odpadem, hluboké
splachování
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1
8.9327.1.000.000.1
8.9327.1.000.063.7
8.9770.1.000.000.1

Odpad

Cena

X

1 163 Kč

instalační sada pro klozet
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty
gumová vložka – těsnění přívodu vody

Cena
21 Kč
286 Kč
286 Kč
20 Kč

plastová nádržka pro samostatně stojící klozety
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod
vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena

Cena
858 Kč

8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční
přívod vody 3/8“, s dětským motivem lučního koníka,
Dual Flush 3/6 l, včetně kolena

858 Kč

Výhody
vyrobeno ze silnostěnného plastu o tloušťce 4-5 mm
odolnost proti UV záření
stejná bílá barva jako u keramických výrobků
velmi tichý provoz
nastavitelná výška umístění nádržky na stěně

termoplastové sedátko Zeta
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty

Cena
286 Kč
286 Kč

duroplastové sedátko Zeta
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9327.4.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.6.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Zeta, se zpomalovacím
mechanismem SLOWCLOSE, plastové úchyty

Cena
506 Kč
1 005 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
K samostatně stojícím klozetům doporučujeme podomítkový systém Jika – BASIC TANK SYSTEM. Více informací na straně 288.

OSTATNÍ BATERIE

ostatní
baterie

SPECIAL line

o s t a t n í v o d o v o d n í b a t e r i e a RIO
Baterie Jika nabízejí široký sortiment nejen u baterií pro jednotlivé koupelnové
série, ale i v řadách Nariva, Dino a Talas. Skvěle s nimi souzní také produkty Rio
sprchového příslušenství.
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p ř e h l e d / vodovodní baterie

baterie CUBITO

baterie MIO-N

baterie MIO

sortiment baterií naleznete
v kapitole Cubito

sortiment baterií naleznete
v kapitole Mio

sortiment baterií naleznete
v kapitole Mio

SELECT line

SELECT line

baterie TIGO

baterie OLYMP DEEP

sortiment baterií naleznete
v kapitole Tigo

sortiment baterií naleznete
v kapitole Olymp Deep

SELECT line

SELECT line

baterie LYRA plus

baterie LYRA

sortiment baterií naleznete
v kapitole Lyra plus

sortiment baterií naleznete
v kapitole Lyra

CLASSIC line

SELECT line

CLASSIC line

SPECIAL line

baterie NARIVA

baterie DINO

sprchové příslušenství
RIO

baterie SENSOR INOX

baterie TALAS

baterie SENSOR

v o d o v o d n í b a t e r i e / NARIVA

Výhody
prodloužená záruka 5 let
široký sortiment modelů
vodovodních baterií
kvalitní keramické kartuše
(Španělsko)
perlátory jsou vyrobeny ze
speciálního materiálu proti
usazování vodního kamene
nástěnné vanové a sprchové baterie
obsahují zpětnou klapku proti nasátí
znečištěné vody do pitné
kvalitní certiﬁkované připojovací
nerez hadice Tucai (Španělsko)
široký sortiment sprchového
příslušenství

SPECIAL line

umyvadlová stojánková páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111J.1.004.111.1 umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom
3.111J.1.004.110.1 umyvadlová stojánková páková baterie bez
automatické zátky, chrom

Cena
908 Kč

100

123

826 Kč

63

23º

M8

G3/8"

lékařská páka

NOVINKA

173

Cena
225 Kč

10

ostatní
baterie

135

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9127.0.004.000.1 lékařská páka, chrom

Ø45
Ø48

9×9

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111J.7.004.230.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
210 mm, chrom

Cena
1 074 Kč

150
97

125

42
max.166
min.134
G1/2"
ø65

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

210

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / NARIVA

SPECIAL line

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111J.7.004.240.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
300 mm, chrom

150

Cena
1 074 Kč

97

125

42
max.166
min.134
G1/2"
ø65

300

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111J.7.004.220.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
150 mm, chrom

150

Cena
1 074 Kč

97

125

42
150

max.166
min.134
G1/2"
ø65

bidetová stojánková páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.411J.1.004.111.1 bidetová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.411J.1.004.110.1 bidetová stojánková páková baterie bez
automatické zátky, chrom

Cena
909 Kč

94
123

826 Kč

10º 47
M8

G 3/8"

vanová páková nástěnná baterie
67

80

150

220

87

Cena
1 462 Kč

105
143

G1/2"
max.166
min.134
G1/2"
ø65

38

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.211J.7.004.131.1 vanová páková nástěnná baterie se sprchovým
příslušenstvím Rio, chrom

156
G1/2"

G1/2"

vanová páková nástěnná baterie
150
87

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.211J.7.004.400.1 vanová páková nástěnná baterie bez sprchového 1 074 Kč
příslušenství, chrom

105
143

G1/2"

25°

max.166
min.134
G1/2"
ø65

156

sprchová páková nástěnná baterie
67

80

150

150

G1/2"

220

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.311J.7.004.131.1 sprchová páková nástěnná baterie se sprchovým 1 406 Kč
příslušenstvím Rio, chrom

max. 166
min. 134
G1/2"

38

ø65
32

G1/2"

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

G1/2"

25°

v o d o v o d n í b a t e r i e / NARIVA

SPECIAL line

sprchová páková nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311J.7.004.400.1 sprchová páková nástěnná baterie bez sprchového příslušenství, chrom

Cena
991 Kč

150

150

G1/2"
max.166
min.134
G1/2"
ø65
32

dřezová stojánková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.511J.1.004.220.1 dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem, 991 Kč
143 mm, chrom

dřezová stojánková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.511J.1.004.230.1 dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem, 991 Kč
210 mm, chrom

dřezová stojánková baterie
213

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.511J.1.004.240.1 dřezová stojánková baterie s vysokým výtokem

Cena
985 Kč

296

12º
191

M8

G3/8

doporučujeme sprchové sady Rio
78

35

ostatní
baterie

Cena
376 Kč
751 Kč

745

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici a držák
nebo sprchovou tyč.

644

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, držák), chrom
3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, sprchová tyč 60 cm), chrom

G 1/2

Náhradní díly najdete na straně 320.
Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / DINO

Výhody
Perlátory NEOPERL (Německo)
jsou vyrobeny ze speciálního
materiálu, na kterém se neusazuje
vodní kámen a díky tomu odpadá
namáhavé čištění.
Koupelnové baterie série Dino
obsahují vysoce kvalitní keramické
kartuše KEROX (Maďarsko).
Připojovací nerez hadice Tucai
(Španělsko).
Prodloužená záruka 5 let.

SPECIAL line

umyvadlová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1172.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1172.1.004.000.1 umyvadlová stojánková páková baterie
bez automatické zátky, chrom

Cena
884 Kč
796 Kč

lékařská páka
173

NOVINKA

135

Cena
225 Kč

10

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9127.0.004.000.1 lékařská páka, chrom

Ø45
Ø48

9×9

bidetová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4172.1.004.001.1 bidetová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom

Cena
973 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5172.7.004.210.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, rozteč 150 mm, chrom

Cena
973 Kč

Náhradní díly:
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramínko 150 mm, chrom
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramínko 210 mm, chrom
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramínko 300 mm, chrom

Cena
227 Kč
240 Kč
310 Kč

umyvadlová nástěnná baterie

Ø

210
310

150±20
210

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

150

152

66

v o d o v o d n í b a t e r i e / DINO

SPECIAL line

umyvadlová nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5172.7.004.310.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, rozteč 100 mm, chrom

210

Cena
973 Kč

150

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2172.7.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady,
rozteč 150 mm, chrom

Cena
975 Kč

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2172.7.004.300.1 vanová páková baterie bez sprchové sady,
rozteč 100 mm, chrom

Cena
975 Kč

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2172.7.004.210.1 vanová páková baterie s otočným ramínkem
350 mm bez sprchové sady, rozteč 150 mm,
chrom

Cena
1 780 Kč

ø66
G½"

G½"
350

45

150±20

220

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2172.7.004.200.1 vanová páková baterie s otočným ramínkem
350 mm bez sprchové sady, rozteč 100 mm,
chrom

Cena
1 780 Kč

ø66
G½"

G½"

45

350
430

100±20

170

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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ostatní
baterie

430

v o d o v o d n í b a t e r i e / DINO

SPECIAL line

sprchová bate rie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3172.7.004.000.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady,
rozteč 150 mm, chrom

Cena
890 Kč

87
158

Ø 66

79

150±20

doporučujeme sprchové sady Rio

+

Cena
376 Kč

78

35

751 Kč

745

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici a držák
nebo sprchovou tyč.

644

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, držák), chrom
3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, sprchová tyč 60 cm), chrom

G 1/2

sprchová bate rie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3172.7.004.300.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady,
rozteč 100 mm, chrom

Cena
890 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5172.1.004.230.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným
výtokovým ramínkem, chrom

Cena
884 Kč

dřezová baterie
190

303
206
80

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

v o d o v o d n í b a t e r i e / DINO

SPECIAL line

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1172.1.004.010.1 dřezová stojánková páková baterie s krátkým
otočným výtokovým ramínkem, chrom

Cena
797 Kč

175
142
12°
118

80
ø34

400

max 38

M6
G 3/8"

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5172.1.004.200.1 dřezová stojanková páková baterie s otočným
výtokovým ramínkem, chrom

Cena
884 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6527.0.004.000.1 Lyra držák ruční sprchy, 3 polohy, chrom

Cena
129 Kč

držák ruční sprchy

CLASSIC line

POLOHOVATELNÝ DRŽÁK

sprchová hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6227.0.004.011.1 Lyra sprchová hadice 1,7 m, mosazná,
s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Lyra sprchová hadice 2 m, mosazná,
s dvojitým zámkem, chrom

Cena
345 Kč
379 Kč

Všechny sprchové hadice jsou vybaveny
systémem Anti twist proti překroucení, který
je ukrytý v kónusu sprchové hadice.

doporučujeme sprchové sady Rio
78

35

ostatní
baterie

Cena
376 Kč
751 Kč

745

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici a držák
nebo sprchovou tyč.

644

+

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, držák), chrom
3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, sprchová tyč 60 cm), chrom

G 1/2

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let
na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Záruka 2 roky
na sprchové
příslušenství.

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / TALAS

Výhody
Prodloužená záruka 5 let.
Široký sortiment modelů
vodovodních baterií.
Kvalitní keramické kartuše.
Kvalitní certiﬁkované připojovací
nerez hadice.
Široký sortiment sprchového
příslušenství.

umyvadlová stojánková páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111N.1.004.110.1 umyvadlová stojánková páková baterie bez
automatické zátky, chrom
3.111N.1.004.111.1 umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom

Cena
454 Kč
536 Kč

lékařská páka
173

NOVINKA

135

Cena
225 Kč

10

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9127.0.004.000.1 lékařská páka, chrom

Ø45
Ø48

bidetová stojánková páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.411N.1.004.111.1 bidetová stojánková páková baterie s automatic- 578 Kč
kou zátkou, chrom
3.411N.1.004.110.1 bidetová stojánková páková baterie bez automa- 536 Kč
tické zátky, chrom

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111N.7.004.230.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
210 mm, chrom

Záruka 5 let na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

Cena
660 Kč

9×9

v o d o v o d n í b a t e r i e / TALAS

SPECIAL line

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111N.7.004.240.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
300 mm, chrom

Cena
743 Kč

umyvadlová nástěnná páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.111N.7.004.220.1 umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko
150 mm, chrom

Cena
660 Kč

vanová páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.211N.7.004.400.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, rozteč 652 Kč
150 mm, chrom

sprchová páková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.311N.7.004.400.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady,
rozteč 150 mm, chrom

Cena
536 Kč

dřezová stojánková baterie

ostatní
baterie

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.511N.1.004.220.1 dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 536 Kč
143 mm, chrom

dřezová stojánková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.511N.1.004.230.1 dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem, 536 Kč
210 mm, chrom

Náhradní díly najdete na straně 320.

Záruka 5 let na všechny
baterie (povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.
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p ř í s l u š e n s t v í / RIO

Výhodné ceny p říslušenst v í R IO

doporučujeme sprchové sady Rio
78

35

751 Kč

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje
ruční sprchu, hadici a držák
nebo sprchovou tyč.

G 1/2

Záruka 5 let na všechny baterie
(povrch a kartuše).

Všechny vodovodní
baterie jsou testovány
na 70 000 cyklů.

644

+

Cena
376 Kč

745

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, držák), chrom
3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová
nerezová hadice, sprchová tyč 60 cm), chrom

v o d o v o d n í b a t e r i e / RIO

SPECIAL line

ruční sprcha
41

Cena
226 Kč

80

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.611R.0.004.001.1 ruční sprcha, 1 funkce, chrom

220

G1/2"

ruční sprcha

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku
sprcha, ∅ 80 mm, 3 funkce.
3.611R.2.004.331.1 Kruční
dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

ø80
Cena
240 Kč

230

G1/2"

G1/2"

ruční sprcha

NOVINKA
Cena
289 Kč

Ø102

372 Kč

65,3

29,4

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.611R.2.004.151.1 ruční sprcha, ∅ 100 mm, 1 funkce .
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.611R.2.004.351.1 ruční sprcha, ∅ 100 mm, 3 funkce .
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

3.611R.2.004.351.1

242,5

ostatní
baterie

3.611R.2.004.151.1

sprchová hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.621R.0.004.270.1 sprchová hadice, 1,7 m, nerez

Cena
226 Kč

Náhradní díly najdete na straně 317.
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v o d o v o d n í b a t e r i e / RIO

připojení sprchové hadice

NOVINKA

42,5

Cena
372 Kč

59

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.631R.0.004.150.1 připojení sprchové hadice 1/2“.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Ø50,2

27

držák ruční sprchy
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.691R.0.004.500.1 držák ruční sprchy, polohovatelný, chrom

37

Cena
151 Kč

66

CLASSIC line

52

sprchové rameno
147

Cena
338 Kč

19
Ø58

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

G1/2"

hlavová sprcha
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.671R.1.004.210.1 hlavová sprcha, průměr 80 mm, 1 funkce, chrom 263 Kč

hlavová sprcha
Ø105

NOVINKA
Cena
289 Kč

67,6

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.671R.1.004.214.1 hlavová sprcha, ∅ 100 mm, 1 funkce.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.671R.1.004.215.1 hlavová sprcha, ∅ 100 mm, 3 funkce.
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

Ø23

372 Kč
3.671R.1.004.214.1

Ø105

69,5

Ø23

3.671R.1.004.214.1

3.671R.1.004.215.1
3.671R.1.004.215.1

v o d o v o d n í b a t e r i e / RIO

doporučujeme sprchové sady Rio
Ø102

NOVINKA

+

Cena
736 Kč

65,3

31,5

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.651R.0.004.361.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 100mm,
3 funkce, držák ruční sprchy, sprchová hadice
1,7 m, kovová).
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.
3.651R.0.004.373.1 sprchová sada (ruční sprcha ∅ 100mm,
3 funkce, sprchová tyč, sprchová hadice
1,7 m kovová) .
K dispozici od 3. čtvrtletí 2015.

1 066 Kč

242,6

+

umyvadlová výpusť

NOVINKA
Cena
355 Kč

ostatní
baterie

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7018.9.004.103.1 umyvadlová výpusť s rotační zátkou, antivandal,
SELECT line
5/4“ - 75 mm

ilustrační foto

ilustrační foto
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v o d o v o d n í b a t e r i e / senzorové

SPECIAL line

Výhody
maximální hygiena
jednoduché a komfortní použití pro veřejné prostory, ale i domácnosti
inteligentní elektronika s automatickým nastavením podle okolních
podmínek Auto Sensor
bezpečná volba pro zdravotnická zařízení proti šíření velmi
nebezpečné bakterie Legionella
úspora vody a energie – průtok 6 l/min, perlátory Neoperl (Německo)
bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 30 cm
od snímače okamžitým spuštěním vody
k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (0,25–7,75 s)
nastavení zpoždění vypnutí vody a možnost vypnutí snímače pomocí
dálkového ovladače, číslo výrobku 8.9407.8.000.000.1
dvě možnosti napájení – ze sítě 24V DC a bateriové 6V (4x AA baterie 1,5 V)
hlídání stavu baterie u varianty s bateriovým napájením
záruka 5 let

Senzorové baterie významně šetří spotřebu vody. Snímací zóna s režimem
vypnutí přívodu vody od 0,25 do necelých 8 vteřin od vzdálení rukou z dosahu
senzoru nenechává zbytečně odtékat vaše peníze.

senzorová stojánková baterie SENSOR Inox
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.141T.2.003.322.1 elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, bez automatické 6 172 Kč
výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s ﬁltrem, pro napájecí zdroj
24V DC (objednat zvlášť dle počtu připojených baterií), nerez
3.141T.2.003.321.1 elektronická umyvadlová baterie s regulací teploty, bez automatické 6 172 Kč
výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s ﬁltrem, pro napájení 4x 1,5V
alkalické baterie, 2700, mAh, nerez
Objednat zvlášť:
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 senzorové baterie
8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 senzorové baterie
8.9407.8.000.000.1 universální dálkové ovládáni

1 308 Kč
1 726 Kč
292 Kč

senzorová stojánková baterie SENSOR
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.151T.2.004.322.1 elektronická umyvadlová baterie bez automatické výpusti, průtok
6l/min, 2x rohový ventil s ﬁltrem, pro napájecí zdroj 24V DC
(objednat zvlášť dle počtu připojených baterií), chrom
3.151T.2.004.321.1 elektronická umyvadlová baterie bez automatické výpusti, průtok
6l/min, 2x rohový ventil s ﬁltrem, pro napájení 4x 1,5V alkalické
baterie, 2700, mAh, chrom
Objednat zvlášť:
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 senzorové baterie
8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 senzorové baterie
8.9407.8.000.000.1 universální dálkové ovládáni

SENSOR
Senzorové baterie
Sensor Inox a Sensor.

6 l/min
Průtok vody za minutu.

Cena
4 919 Kč
4 919 Kč

1 308 Kč
1 726 Kč
292 Kč

Záruka 5 let na všechny baterie
(povrch).

vany
a vaničky

VANY A VANIČKY

ostatní vany a sprchové vaničky
Tvarová stálost, odolnost proti změnám teploty, dlouhá životnost, snadná
údržba a příznivé ceny jsou hlavními přednostmi anatomicky tvarovaných van
a sprchových vaniček z pevné smaltované oceli. V sortimentu Jika můžete vybírat
také z dalších materiálů, kterými jsou keramika a litý mramor. Zejména novinka
v podobě sprchových vaniček Padana by neměla uniknout vaší pozornosti.

270 / 271

v a n y / ocelové

Tvarová stálost, odolnost proti změnám teploty, dlouhá životnost, snadná údržba a příznivé ceny jsou hlavními přednostmi
anatomicky tvarovaných van a sprchových vaniček Jika z pevné smaltované oceli. Jejich netradičním umístěním ve své
koupelně získáte skutečně nadstandardní prostor.

V ý hody

A n t i sl i p

Ocelové vany ze smaltované oceli jsou hygienické, odolné proti
kyselinám, poškrábání i oděru. Nepodléhají změně barvy ani tvaru.
Jejich nespornou výhodou je jejich prakticky neomezená životnost při
správné údržbě.
Ocelové vany Jika se vyrábějí z ocelového pásu, který má tloušťku
1,5 až 1,8 mm nebo 2,5 až 2,8 mm. Po vytvarování na speciálních
lisech se na materiál nanášejí 3 vrstvy smaltu. Každá vrstva smaltu se
následně vypaluje v peci.

tmavě šedá
Polyuretanové podhlavníky
zvyšují komfort relaxace
ve vaně.
2.9498.0.088.000.1 441 Kč

STANDARD

PREMIUM

Antislip je povrchový povlak, který se
nanáší po smaltování a následně se
vypaluje, čímž se optimálně spojí se
strukturou povrchu. Vrstva vykazuje
vysokou stabilitu a je rovněž snadno
čistitelná a odolná proti kyselinám i oděru.
Antislip je testován podle německé
průmyslové normy DIN 51097 a disponuje
nadprůměrými protiskluzovými
vlastnostmi.

světle šedá
Podhlavníky jsou na
výběr ve dvou barevných
odstínech.
2.9498.0.087.000.1 441 Kč

Úprava Antislip
zabraňuje uklouznutí
ve vaně.

Praktická masivní
chromovaná madla pro
snazší vstup a výstup
z vany.

v a n y / ocelové

vana Praga
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.3437.2.000.000.1 Praga 1700 mm, cena včetně madel
2.3438.2.000.000.1 Praga 1800 mm, cena včetně madel

Objem
210 l
210 l

Objednat zvlášť:
2.9401.3.000.000.1 kovové nohy pro Praga
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

STANDARD

B

Cena
4 170 Kč
4 313 Kč
Cena
397 Kč
696 Kč

C

D

G

1 012 Kč
1 892 Kč

A

E

2 240 Kč

F

H

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van CUBITO.
A
1700
1800

2.3437.2
2.3438.2

B
1335
1335

C
800
800

D
670
670

E
80
130

F
65
115

G
285
320

H
410
410

K ocelovým vanám Praga doporučujeme použít jednodílné nebo
dvojdílné zástěny Cubito.
Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.

Takto označené plochy
jsou vhodné pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.
E, F = šířka okraje vany

vana Alma
Číslo výrobku

Popis výrobku

2.3426.2.yyy.000.1 Alma 1600 mm, cena včetně madel
2.3427.2.yyy.000.1 Alma 1700 mm, cena včetně madel

Objednat zvlášť:
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pro Alma, Tanza plus, Tanza a Riga
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

B

C

Cena
397 Kč
696 Kč

D

G

A

1 012 Kč
E

F

1 892 Kč
2 240 Kč

H

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van Cubito.

2.3426.2
2.3427.2

A
1600
1700

B
1120
1220

C
750
750

D
620
620

E
108
108

F
75
75

G
310
310

H
395
395
vany
a vaničky

STANDARD

Objem Hladký povrch Antislip
yyy: 000
600
170 l
3 728 Kč 3 728 Kč
180 l
3728 Kč 3 728 Kč

K ocelovým vanám Alma doporučujeme použít jednodílné
nebo dvojdílné zástěny Cubito.
Takto označené plochy
jsou vhodné pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.

Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.

E, F = šířka okraje vany

Náhradní díly najdete na straně 319.
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vana Tanza plus/Tanza
TANZA plus
Číslo výrobku
2.2520.1.000.000.1
2.2519.1.000.000.1
2.2518.1.000.000.1
2.2523.1.000.000.1
2.2522.1.000.000.1

PREMIUM

Popis výrobku
Tanza plus 150 × 70 cm
Tanza plus 160 × 70 cm
Tanza plus 170 × 70 cm
Tanza plus 160 × 75 cm
Tanza plus 170 × 75 cm

Objem
165 l
180 l
195 l
200 l
210 l

Popis výrobku
Tanza 140 × 70 cm
Tanza 150 × 70 cm
Tanza 160 × 70 cm
Tanza 170 × 70 cm
Tanza 160 × 75 cm
Tanza 170 × 75 cm

Objem
155 l
165 l
180 l
195 l
200 l
210 l

Cena
3 992 Kč
3 991 Kč
3 989 Kč
4 623 Kč
4 618 Kč

TANZA
Číslo výrobku
2.2521.0.000.000.1
2.2520.0.000.000.1
2.2519.0.000.000.1
2.2518.0.000.000.1
2.2523.0.000.000.1
2.2522.0.000.000.1

Cena
2 727 Kč
2 727 Kč
2 727 Kč
2 727 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč

STANDARD

Objednat zvlášť:
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pro Alma, Tanza Plus, Tanza a Riga
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

Cena
397 Kč
696 Kč
1 012 Kč
1 892 Kč
2 240 Kč

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van Cubito.

2.2521.0
2.2520.0, 2.2520.1
2.2519.0, 2.2519.1
2.2518.0, 2.2518.1
2.2523.0, 2.2523.1
2.2522.0, 2.2522.1

A
1400
1500
1600
1700
1600
1700

B
960
1060
1160
1260
1160
1260

C
460
460
460
460
560
560

D
700
700
700
700
750
750

E
310
310
310
310
325
325

F
390
390
390
390
390
390

K ocelovým vanám Tanza/Tanza plus doporučujeme použít
jednodílné nebo dvojdílné zástěny Cubito.

370

½D

410

Takto označené plochy
jsou vhodné pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.

Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.

E, F = šířka okraje vany

min 150

Výška ocelových van Jika s nožičkami
Vana
Výška nožiček
min.
max.
PRAGA
180
195
ALMA
170
185
RIGA
170
185
RIGA 105
155
175
TANZA
170
185

Náhradní díly najdete na straně 319.

Výška vany
590–605
560–575
RIGA 2–4 545–560 RIGA 5–7 560–575
530–550
555–570

v a n y / ocelové

vana Riga
SPECIAL line

Číslo výrobku
2.3402.0.000.000.1
2.3403.0.000.000.1
2.3404.0.000.000.1
2.3405.0.000.000.1
2.3406.0.000.000.1
2.3407.0.000.000.1

ECO

Popis výrobku
Riga 1200 mm
Riga 1300 mm
Riga 1400 mm
Riga 1500 mm
Riga 1600 mm
Riga 1700 mm

Objem
140 l
150 l
160 l
170 l
180 l
190 l

Cena
1 831 Kč
1 831 Kč
1 831 Kč
1 831 Kč
1 831 Kč
1 831 Kč

Objednat zvlášť:
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pro Alma, Tanza Plus, Tanza a Riga
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

Cena
397 Kč
696 Kč
1 012 Kč
1 892 Kč
2 240 Kč

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van Cubito.
A
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2.3402.0
2.3403.0
2.3404.0
2.3405.0
2.3406.0
2.3407.0

B
805
905
1005
1105
1205
1305

C
700
700
700
700
700
700

D
570
570
570
570
570
570

E
70
70
70
70
70
70

F
65
65
65
65
65
65

G
285
285
285
285
285
285

H
385
385
385
385
385
385

Ocelové vany Riga není možné kombinovat se zástěnami Cubito.
Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.

Takto označené plochy jsou vhodné
pro umístění vanového výtoku nebo
výtoku vanové baterie.
E, F = šířka okraje vany

vana Riga mini
B

SPECIAL line

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.3400.0.000.000.1 Riga mini 1 050 mm, sedací vana

ECO

Objem
120 l

Cena
2 045 Kč

Objednat zvlášť:
2.9400.0.000.000.1 kovové nohy pro Riga mini
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné tělo přepadu

Cena
397 Kč
696 Kč

C

D

G

1 012 Kč
E

1 892 Kč
2 240 Kč

A
F

H

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete
na str. 61 u van Cubito.

2.3400.0

A
1050

B
525

C
700

D
570

E
70

F
65

G
285

H
375

Takto označené plochy jsou vhodné
pro umístění vanového výtoku nebo
výtoku vanové baterie.

vany
a vaničky

Ocelovou vanu Riga mini není možné kombinovat se zástěnami Cubito.
Takto barevně označené plochy nedoporučujeme pro umístění vanového
výtoku nebo výtoku vanové baterie.

E, F = šířka okraje vany

doplňky

2.9410.2

2.9400.0

2.9401.3

2.9401.2

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
1 608 Kč
2.9410.2.000.000.1 náhradní madla – 2 ks (chrom) pro vany Praga, Alma
rozteč 232 mm
2.9400.0.000.000.1 nohy kovové nastavitelné – 2 ks Riga mini
397 Kč
397 Kč
2.9401.2.000.000.1 nohy kovové nastavitelné – 2 ks Alma, Tanza Plus, Tanza
a Riga
2.9401.3.000.000.1 nohy kovové nastavitelné – 2 ks Praga
397 Kč
696 Kč
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu
SPECIAL line
40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu
2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového 1 892 Kč
SPECIAL line
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo přepadu

Pro všechny druhy
vanových noh (pro plastové
i železné) platí, že jejich
nosnost odpovídá objemu
vany plus 200 kg. Přičemž
evropská norma EN 14516
pro nohy k vanám nařizuje
pouze nosnost odpovídající
objemu vany plus 100 kg.
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s p r c h o v é v a n i č k y / keramické

V dnešní přetechnizované době se lidé stále častěji vracejí k tradičním, přírodním materiálům. Znamenají pro ně záruku kvality
prověřené mnoha generacemi. Přírodní materiály jsou nejen krásné, ale člověku příjemné a blízké. Proto značka Jika navrátila
do své nabídky keramické sprchové vaničky Ravenna. Stoprocentní tvarová stálost, odolnost proti poškrábání, snadná údržba
a neomezená životnost jsou vlastnosti, které ocení každý, kdo má rád hezké a kvalitní věci. A pokud hledáte opravdu trvanlivý
a neměnný materiál, zvolte keramickou vaničku.

V ý hody
prodloužená záruka 10 let
protiskluzová úprava Antislip
odolnost vůči změnám teploty a poškrábání
doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty a dveřmi Jika (Cubito Pure, Lyra plus)
vysoká pevnost a odolnost proti nárazu

ANTISLIP
Vaničky Ravenna a Neo-Ravenna
mají reliéfní antislip, který je
vytořen tvarem formy a dále je
glazován a vypálen.

100% recyklovatelný výrobek
Keramika je 100% recyklovatelná
a může být v podobě granulátu
opět navrácena do výrobního
procesu, nebo využita v jiných
průmyslových odvětvích.

Záruka 10 let
na všechny
keramické vaničky.

s p r c h o v é v a n i č k y / keramické

K e r a mi ck é vaničky
Moderní sprchové vaničky Ravenna ze sanitární keramiky se harmonicky včlení do každé koupelny.
Jako všechny keramické výrobky Jika se vyznačují dlouhou životností.

vanička Ravenna keramická čtvercová, výška 110 mm
Cena
3 069 Kč
3 719 Kč

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Cena
460 Kč

L
800
900

B
800
900

150

167 Kč
150

H
110
110

H

8.5208.1
8.5209.1

L
Neglazovaná strana

B

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5208.1.000.000.1 čtvercová sprchová vanička 800 × 800 mm
8.5209.1.000.000.1 čtvercová sprchová vanička 900 × 900 mm

60

vanička Ravenna keramická obdélníková, výška 110 mm
Cena
3 838 Kč

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Cena
460 Kč

L
900

B
720

150

167 Kč
150

H
110

11

8.5213.1

L
Neglazovaná strana

B

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5213.1.000.000.1 obdélníková sprchová vanička 720 × 900 mm

60

vanička Ravenna keramická čtvrtkruhová, výška 110 mm

L

H
110
110

Čtvrtkruhové vaničky Ravenna doporučujeme kombinovat
se sprchovými kouty Cubito Pure a Lyra plus.

60

příslušenství
Příslušenství
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.

Cena
460 Kč

Náhradní díly najdete na straně 319.
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vany
a vaničky

H

B
800
900

B

50
R5

8.5208.6
8.5209.6

L
800
900

167 Kč

Neglazovaná strana

Cena
460 Kč

0
15

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Neglazovaná strana

40

Cena
3 125 Kč
3 880 Kč

10

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5208.6.000.000.1 čtvrtkruhová sprchová vanička 800 × 800 mm, rádius 550 mm
8.5209.6.000.000.1 čtvrtkruhová sprchová vanička 900 × 900 mm, rádius 550 mm

s p r c h o v é v a n i č k y / keramické

vanička Neo-Ravenna keramická čtvercová, výška jen 80 mm
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1208.0.000.020.1 čtvercová sprchová vanička, 800 × 800 mm
2.1209.0.000.020.1 čtvercová sprchová vanička, 900 × 900 mm

Cena
2 551 Kč
3 273 Kč

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Cena
460 Kč

2.1208.0.000.020.1
2.1209.0.000.020.1

L
800
900

B
800
900

167 Kč
Neglazovaná strana

H
80
80

Neglazovaná strana

vanička Neo-Ravenna keramická obdélníková, výška jen 80 mm
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1213.0.000.020.1 obdélníková sprchová vanička, 900 × 720 mm

Cena
3 206 Kč

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Cena
460 Kč
167 Kč
Neglazovaná strana

vanička Neo-Ravenna keramická obdélníková, výška jen 85 mm
Cena
6 490 Kč
6 656 Kč

Objednat zvlášť:
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.
8.9910.3.000.000.1 dilatační páska mezi vaničku a stěnu

Cena
460 Kč
167 Kč

1000
820
500

800
655

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1215.3.000.020.1 obdélníková sprchová vanička, 1 000 × 800 mm
2.1216.0.000.020.1 obdélníková sprchová vanička, 1 200 × 800 mm

Neglazovaná strana
1200
1020

800
655

600

Neglazovaná strana

příslušenství
Příslušenství
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické sprchové vaničky,
SPECIAL line
nerezová krytka, průtok 33 l/min.

Náhradní díly najdete na straně 319.

Cena
460 Kč

s p r c h o v é v a n i č k y / litý mramor

Novinkou v sortimentu Jika sprchových vaniček jsou sprchové vaničky Padana z litého mramoru. Hlavní složkou výrobku je
vápenec a spolu s pryskyřicí dává vzniknout jedinečnému materiálu. Spolu s minimalistickým designem jsou Padana vaničky
chloubou každé koupelny.

Vý h od y
hladký povrch vaniček zaručuje vysoce hygienické prostředí
materiál litý mramor se dobře čistí a snadno udržuje
vaničky jsou vysoce odolné, budou tak v koupelně sloužit dlouhodobě
díky odolnosti proti UV záření si vaničky Padana zachovají trvale svou bělost
výška vaniček je pouhé 3 cm, proto v prostoru vzbuzují subtilní a ladný dojem

vanička Padana litý mramor obdélníková
Cena
6 384 Kč
6 690 Kč

Vaničky Padana jsou vhodné pro zabudování do podlahy.
140

Ø 90

45

Vaničky Padana jsou mělké, proto doporučujeme sifon
2.9423.0, který má vysoký průtok 54 l/min.

500 (600)

20

5

15

1.000 (1.200)

30

Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm, s nerezovou krytkou
SPECIAL line
113 mm, průtok 54 l/min, včetně montážního příslušenství

Cena
771 Kč

Náhradní díly najdete na straně 319.
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vany
a vaničky

800

20

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1193.4.000.000.1 obdélníková sprchová vanička, 1000 × 800 mm
2.1193.5.000.000.1 obdélníková sprchová vanička, 1200 × 800 mm

s p r c h o v é v a n i č k y / litý mramor

vanička Padana litý mramor čtvercová
Cena
4 946 Kč
5 668 Kč

20

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1193.1.000.000.1 čtvercová sprchová vanička, 800 × 800 mm
2.1193.2.000.000.1 čtvercová sprchová vanička, 900 × 900 mm

800 (900)

Vaničky Padana jsou vhodné pro zabudování do podlahy.
Vaničky Padana jsou mělké, proto doporučujeme sifon
2.9423.0, který má vysoký průtok 54 l/min.

45

140

Ø 90

400 (450)

Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm, s nerezovou krytkou
SPECIAL line
113 mm, průtok 54 l/min, včetně montážního příslušenství

20
5

30

15

800 (900)

Cena
771 Kč

vanička Padana litý mramor čtvrtkruhová
Cena
5 668 Kč

45

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.1193.3.000.000.1 čtvrtkruhová sprchová vanička, 900 × 900 mm, rádius 550 mm

Ø 26

R 550
45

20
900

Vaničky Padana jsou vhodné pro zabudování do podlahy.
45

Ø 90

20
45

45

Ø 26

140

Vaničky Padana jsou mělké, proto doporučujeme sifon
2.9423.0, který má vysoký průtok 54 l/min.

140

Objednat zvlášť:
2.9423.0.000.000.1 sifon HL pro sprchové vaničky 90 mm, s nerezovou krytkou
SPECIAL line
113 mm, průtok 54 l/min, včetně montážního příslušenství

Náhradní díly najdete na straně 319.

Cena
771 Kč

5

30

20

15

900

Ø 26

s p r c h o v é v a n i č k y / ocelové

Výhody
sprchové vaničky ze smaltované oceli jsou hygienické,
odolné proti kyselinám, poškrábání, úderům i oděru
ocelové vaničky si udržují extrémně stabilní tvar

vanička Sofia ocelová
SPECIAL line

2.1407.0.000.000.1 čtvercová sprchová vanička 700 mm
2.1408.0.000.yyy.1 čtvercová sprchová vanička 800 mm
2.1409.0.000.yyy.1 čtvercová sprchová vanička 900 mm

2.1407.0
2.1408.0
2.1409.0
ECO

L
700
800
900

x
x
B
700
800
900

Objednat zvlášť:
2.9482.4.000.000.1 sifon pro sprchové vaničky, nerezová krytka
SPECIAL line
s logem Jika, průtok 39 l/min.
2.9555.6.000.000.1 nohy ke sprchovým vaničkám

Antislip
Speciální povrchová
úprava Antislip zabraňuje
uklouznutí ve vaničce.

Cena
Cena
000 Antislip
930 Kč
930 Kč 930 Kč
1 512 Kč 1 512 Kč
H
135
145
145
Cena
214 Kč

82
D

858 Kč

Čtvercové vaničky Soﬁ a doporučujeme kombinovat
se sprchovými kouty a dveřmi Cubito pure, se sprchovými kouty
Cubito a Lyra plus. Více informací na stranách 64-67 a 232-235.

95

vany
a vaničky

Antislip reliéf
yyy: 011

40

Popis výrobku

87
83

Číslo výrobku

Náhradní díly najdete na straně 319.
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PODOMÍTKOVÉ MODULY

podomítkové moduly
Bojujete v koupelně nebo v prostoru toalety o každý centimentr? Řešení
představují podomítkové instalační systémy Jika. Nabízejí elegantní řešení
pro malý prostor a navíc díky kombinaci s moderním vnitřním vybavením
umožní významně uspořit vodu.

p ř e h l e d s o r t i m e n t u / tlačítka pro podomítkové moduly

JIKA tlačítko PL8

bílá
8.9364.6.000.000.1

JIKA tlačítko PL9

leklý chrom
8.9364.6.004.000.1

matný chrom
8.9364.6.007.000.1

bílá
8.9367.6.000.000.1

lesklý chrom
8.9367.6.004.000.1

matný chrom
8.9367.6.007.000.1

JIKA tlačítko PL3

bílá
8.9365.8.000.000.1

bílá
lesklý chrom
8.9366.2.000.000.1 8.9365.9.004.000.1

lesklý chrom
matný chrom
8.9366.3.004.000.1 8.9366.0.007.000.1

matný chrom
nerez, ANTIVANDAL
8.9366.4.007.000.1 8.9366.5.000.000.1

bílá
8.9370.8.000.000.1
automatické tlačítko
PL3 infračervený senzor

ROCA tlačítko PL6

bílá
7890085000

matný chrom
7890085001

lesklý chrom
7890085002

combi
7890085005

matný chrom
7890099001

lesklý chrom
7890099002

combi
7890099005

matný chrom
7890098001

lesklý chrom
7890098002

bílá
7890096000

matný chrom
7890096002

lesklý chrom
7890096101

combi
7890096005

bílá
7890095000

matný chrom
7890095002

lesklý chrom
7890095001

combi
7890095005

ROCA tlačítko PL5

bílá
7890099000

ROCA tlačítko PL4

bílá
7890098000

combi
7890098005

bílá
7890096100

podomítkové
moduly

ROCA tlačítko PL2

ROCA tlačítko PL1

bílá
7890095100

Splachovací tlačítka Roca jsou kompatibilní s JIKA podomítkovými moduly.
Ceny ROCA tlačítek naleznete v katalogu ROCA.
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tlačítko PL8
Číslo výrobku
8.9364.6.000.000.1
8.9364.6.004.000.1
8.9364.6.007.000.1

Popis výrobku
tlačítko PL8 Dual Flush, bílá barva, zelený kroužek
tlačítko PL8 Dual Flush, lesklý chrom, matný kroužek
tlačítko PL8 Dual Flush, matný chrom, lesklý kroužek

Náhradní díly:
8.9964.6.000.000.1 zelený kroužek pro splachovací tlačítko PL8 8.9364.6,
baleno v plastovém sáčku
8.9964.6.004.000.1 kroužek lesklý chrom pro splachovací tlačítko PL8 8.9364.6,
baleno v plastovém sáčku
8.9964.6.007.000.1 kroužek matný chrom pro splachovací tlačítko PL8 8.9364.6,
baleno v plastovém sáčku

Cena
669 Kč
1 155 Kč
1 155 Kč

95 Kč
114 Kč
128 Kč

Možnost jednoduché výměny kroužků na tlačítku dle vašich
představ.
Řešení úspory vody – ať se spláchne jakkoliv, šetří se stále:
•Dual Flush – malé či velké spláchnutí, jak je potřeba.

tlačítko PL9
Číslo výrobku
8.9367.6.000.000.1
8.9367.6.004.000.1
8.9367.6.007.000.1

Splachovací tlačítka Roca jsou kompatibilní s JIKA podomítkovými moduly.

Popis výrobku
tlačítko PL9 Dual Flush, bílá barva
tlačítko PL9 Dual Flush, barva lesklý chrom
tlačítko PL9 Dual Flush, barva matný chrom

Cena
669 Kč
1 155 Kč
1 155 Kč

tlačítka pro podomítkové moduly

tlačítko PL3
Číslo výrobku
8.9365.8.000.000.1
8.9365.9.004.000.1
8.9366.0.007.000.1
8.9366.2.000.000.1
8.9366.3.004.000.1
8.9366.4.007.000.1
8.9366.5.000.000.1

Popis výrobku
tlačítko PL3 Single Flush, bílá barva
tlačítko PL3 Single Flush, barva lesklý chrom
tlačítko PL3 Single Flush, barva matný chrom
tlačítko PL3 Dual Flush, bílá barva
tlačítko PL3 Dual Flush, barva lesklý chrom
tlačítko PL3 Dual Flush, barva matný chrom
tlačítko PL3 Single Flush INOX ANTIVANDAL, nerez

Cena
669 Kč
1 155 Kč
1 155 Kč
669 Kč
1 155 Kč
1 155 Kč
2 035 Kč

Dvojí řešení úspory vody – ať se spláchne jakkoliv, šetří se stále:
• Single Flush – vždy se spláchne stejným množstvím vody, které je
možné nastavit např. na 4,5 litru pro klozety, které jsou na tento
objem certiﬁkovány.
•Dual Flush – malé či velké spláchnutí, jak je potřeba.

INOX ANTIVANDAL

Single Flush, bílá

Dual Flush, bílá

Single Flush, lesklý chrom

Dual Flush, lesklý chrom

Single Flush, matný chrom

Dual Flush, matný chrom

Single Flush INOX
ANTIVANDAL – nerez

automatické tlačítko PL3 infračervený senzor
Cena
6 987 Kč

podomítkové
moduly

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9370.8.000.000.1 tlačítko PL3 Single Flush infračervený senzor, bílá
- bílá barva,
- tlačítko je použitelné pouze pro podomítkové moduly
s montážní hloubkou 13 cm
- bezdotykový infračervený senzor
- napájecí napětí: 24V DC,
- příkon: 50 W,
- jednočinné (single) splachování,
- reaguje na přítomnost osoby po dobu delší než 7,5 s
ve vzdálenosti do 0,7 m,
- ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny,
- samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém použití
(v souladu s hygienickými předpisy EU),
- po 24 hodinách dochází k samočinnému spláchnutí od
posledního sepnutí,
- součástí dodávky je integrovaná elektronika, nerezový držák
elektromagnetu, elektromagnet
- zákazník má možnost dodatečného ručního spláchnutí
mechanickým tlačítkem, např. při úklidu nebo výpadku
proudu,
- možnost vypnutí senzoru,
- elektroniku nelze zakoupit jako náhradní díl
- jedná se o složitý komponent a vyžaduje přesnou montáž,
výměna pouze kus za kus
- 1 zdroj 8.9507.2 pro 2 tlačítka (na 1 napájecí zdroj lze připojit
2 splachovací tlačítka 8.9370.8)

Single Flush, bílá,
infračervený senzor
Splachovací tlačítka Roca jsou kompatibilní s JIKA podomítkovými moduly.

Náhradní díly najdete na straně 321.
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Vyspělé řešení pro úsporu vody při splachování

ilustrační foto

ilustrační foto

Výhody podomítkových modulů Jika
špičková kvalita a technologie podomítkových modulů pod tradiční značkou
moderní tlačítka v novém designu
snadná instalace a údržba
masivní ocelové rámy – stabilita testována pro WC a bidet na zatížení 400 kg
prodloužená záruka 5 let, záruční servis u zákazníka ZDARMA
speciální ANTIVANDAL tlačítko pro veřejné prostory
speciální modul pro jádra panelových bytů
tichý chod
snadná montáž
kvalitní použité materiály a spolehlivost vnitřních mechanizmů a vodních cest
nejtišší napouštěcí ventil na trhu, každý kus testován na 10 bar, rychlé napouštění
plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření
moderní design tlačítek a hladký nehlučný chod
rozšiřitelnost rámů o panel set a montážní rám pro pomocná madla
široká nabídka náhradních dílů skladem
snadná servisní přístupnost a nahraditelnost dílů

ZÁRUKA
10 let na rám

HOME SERVIS
záruční servis u zákazníka

400 kg
garantovaná nosnost 400 kg

podomítkové moduly s montážní hloubkou od 8 cm

BASIC TANK SYSTEM COMPACT pro samostatně stojící klozety

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9465.0.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM COMPACT pro samostatně stojící klozety
- hloubka 8 cm
- k namontování na zeď s nutností předezdění,
- rám vhodný pro samostatně stojící klozety
- zkrácená hloubka nemá vliv na velikost nádrže
- nádržka je izolovaná proti orosení
- jednoduché připevnění na zeď
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest

Cena
2 822 Kč

BASIC WC SYSTEM COMPACT pro závěsné klozety

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9465.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM COMPACT pro závěsné klozety
- hloubka 8 cm
- k namontování na zeď s nutností obezdění,
- jednoduché připevnění na zeď
- nádržka je izolovaná proti orosení
- rám vhodný pro obezdění
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest
- nosnost konstrukce 400 kg
- odpadní koleno DN 90/110

Cena
3 557 Kč

WC SYSTEM COMPACT pro závěsné klozety

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

podomítkové
moduly

8.9465.2.000.000.1 WC SYSTEM COMPACT pro závěsné klozety se samonosným ocelovým 4 676 Kč
rámem
- hloubka 8 cm
- upevnění do zadní zdi
- předchystané otvory v rámu vhodné pro ﬁxaci do sádrokartonových
proﬁlů
- rám vhodný pro ﬁxaci do sádrokartonových proﬁlů
- nádržka je izolovaná proti orosení
- dvě volitelné rozteče upevnění klozetu
- nosnost konstrukce 400 kg
- masivní samonosný rám z oceli
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest
- odpadní koleno DN 90/110.
- upevnění do podlahy s možností nastavitelné výšky

Náhradní díly najdete na straně 321.
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podomítkové moduly s montážní hloubkou od 13 cm

BASIC TANK SYSTEM pro samostatně stojící klozety
Cena
2 311 Kč

528
502

24-75

126
48

415

25

R½

645

717

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9565.0.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM pro samostatně stojící klozety
- k namontování na zeď s nutností předezdění,
- rám vhodný pro samostatně stojící klozety
- nádržka je izolovaná proti orosení
- jednoduché připevnění na zeď
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest

Nejlevnější a zároveň nejjednodušší modul k namontování na zeď pod značkou Jika, pro samostatně stojící klozety.

BASIC WC SYSTEM pro závěsné klozety
Cena
3 351 Kč

450

125

25

R1/2

655

771

15-75

220

91

930 Kč

91

35

230
180

135

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9565.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM pro závěsné klozety
- k namontování na zeď s nutností obezdění,
- jednoduché připevnění na zeď
- nádržka je izolovaná proti orosení
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest
- nosnost konstrukce 400 kg
- odpadní koleno DN 90/110
- nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5 l vody.
8.9367.3.000.000.1 rovné připojení k WC modulu

±0

WC SYSTEM pro závěsné klozety

1000

75

220
±0

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9365.0.000.000.1 PANEL SET pro upevnění rámu 8.9565.2 do bočních stěn bytového jádra
8.9365.0

Výhody:

Cena
1 040 Kč

– šířkové rozpětí 800–1100 mm

Toto rozšíření ocení všichni, kteří mají v plánu rekonstruovat panelákovou koupelnu a instalovat
závěsný klozet. Je určeno především tam, kde za podomítkovým modulem procházejí domovní
instalace (vodovodní, kanalizační a plynové potrubí, vzduchotechnika, apod.). Nastavitelné boční
úchyty se přizpůsobí každé panelákové koupelně.
Ideální varianta pro panelákovou koupelnu.

Splachovací tlačítka Roca jsou kompatibilní s Jika podomítkovými moduly.

0 - 200

30

1000

11 2 0

180

320

WC SYSTEM pro závěsné klozety

140-195

500

320

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9565.2.000.000.1 WC SYSTEM pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem
4 159 Kč
- ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem,
- předchystané otvory v rámu vhodné pro ﬁxaci do sádrokartonových
proﬁlů
- rám vhodný pro ﬁxaci do sádrokartonových proﬁlů
- nádržka je izolovaná proti orosení
- dvě volitelné rozteče upevnění klozetu
- nosnost konstrukce 400 kg
- masivní samonosný rám z oceli
- tichý chod napouštěcího ventilu
- tlačítka lze v průběhu užívání vyměňovat
- izolované koleno k zabránění rosení modulu a vodních cest
- odpadní koleno DN 90/110
- upevnění do podlahy s možností nastavitelné výšky
- nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5 l vody.
8.9367.3.000.000.1 rovné připojení k WC modulu
930 Kč

podomítkové moduly

WC SYSTEM pro závěsné klozety
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.9364.4.000.000.1 WC FLUROX SYSTEM pro použití ve veřejných prostorách pro
závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem
- ukotvení na zem a do zadní zdi
- určeno pro splachování tlakovou vodou (tlakové tlačítko
součástí balení)
- optimální tlak 5-6 bar, minimální tlak 3 bar
- pro zabudování suchým procesem
- nosnost 400 kg
- Roca logo na tlačítku
8.9367.3.000.000.1 rovné připojení k WC modulu

Cena
3 863 Kč

930 Kč

podomítkový modul pro umyvadlo
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9365.6.000.000.1 WASHBASIN SYSTEM
2 666 Kč
- určený pro předstěnovou montáž nebo montáž do zdi suchým
procesem
- plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné od 0 do 200
mm
- výška modulu 1120 mm
- robustní konstrukce, nosnost 150 kg
- gumová redukce odpadního kolena z DN 50 na 40
(součástí dodávky)
- součástí je kompletní sada pro upevnění

podomítkový modul pro bidet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9364.3.000.000.1 BASIC BIDET SYSTEM pro závěsné bidety
- k namontování na zeď, s nutností obezdění

Cena
2 313 Kč

podomítkový modul pro bidet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9365.5.000.000.1 BIDET SYSTEM pro bidet
- určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým
procesem
- plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné
od 0 do 200 mm
- výška modulu 1120 mm
- robustní konstrukce, nosnost 400 kg
- gumová redukce odpadního kolena z DN 50 na 40
(součástí dodávky)
- součástí je kompletní sada pro upevnění

Cena
3 040 Kč

podomítkový modul pro urinál

Objednat zvlášť:
8.9482.8.000.000.1 automatický splachovač s infračerveným senzorem
(podrobnosti str. 306)

Cena
4 906 Kč

podomítkové
moduly

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9365.7.000.000.1 URINAL SYSTEM pro urinál
- určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí suchým
procesem
- plynule nastavitelné nohy, výškově nastavitelné
od 0 do 200 mm
- výška modulu 1320 mm
- robustní konstrukce, nosnost 130 kg
- odpadní koleno DN 50
- součástí je kompletní sada pro upevnění

Cena
238 Kč

Náhradní díly najdete na straně 321.
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146 cm

30 cm

WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9360.7.000.000.1 WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku Mira (8.5104.9)
- se samostatným ocelovým rámem
- ukotvení na zem a do zadní stěny
- tlačítko Single nebo Dual Flush nutno objednat zvlášť
- pro zabudování suchým procesem
- tlačítko Single nebo Dual Flush
- splachovací ventil je univerzální, tlačítka lze kdykoliv
v průběhu užívání zaměnit
- nosnost 400 kg
- následné předezdění v rozmezí 15–75 mm
- pevný rám
- nastavitelnost ﬁnální výšky výlevky
- nastavitelnost ﬁnální výšky připojení přívodu vody
- rohový ventil s pevnou průchodkou procházející stěnou
nádrže
- nový vypouštěcí ventil

Cena
5 282 Kč

Vodovodní baterie a výlevka nejsou součástí výlevkového modulu. Nutno objednat zvlášť.

WC SYSTEM HANDICAP - PACK
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9465.8.000.000.1 BASIC WC SYSTEM HANDICAP - PACK
- balíček - podomítkový modul pro obezdění+splachovací
tlačítko+oddálené tlačítko
- pro závěsné klozety
- pro namontování na zeď s nutností obezdění
- splachovací tlačítko a oddálené tlačítko součástí dodávky

Cena
5 836 Kč

8.9465.9.000.000.1 WC SYSTEM HANDICAP - PACK
6 485 Kč
- balíček - podomítkový modul pro zabudování suchým procesem+splachovací tlačítko+oddálené tlačítko
- pro závěsné klozety
- splachovací tlačítko a oddálené tlačítko součástí dodávky
Pro WC PACK HENDICAP lze použít pouze uvedená 2 tlačítka.

SYSTEM HANDICAP
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9364.2.000.000.1 SYSTEM HANDICAP pro upevnění opěrných madel, určeno
k montáži na rámové moduly Jika

Cena
2 235 Kč

pravolevá varianta použitelná
pro podomítkové moduly pro
závěsné wc, bidety a umyvadla
Při instalaci WC system Handicap je nutné modul přišroubovat z jedné strany
k nosnému rámu podomítkového modulu (pro WC, umyvadlo nebo bidet)
a z druhé do kovové konstrukce sádrokartonu.

nádržka pro samostatně stojící WC
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční
přívod vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena
8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční
přívod vody 3/8“, s dětským motivem lučního koníka, Dual
Flush 3/6 l, včetně kolena

Cena
858 Kč
858 Kč

Podomítkové moduly Jika jsou kompatibilní se všemi samostatně stojícími, resp. závěsnými klozety Jika. Závěsné šrouby mají normovanou rozteč.
V každém balení modulů Jika najdete podrobný montážní návod. Součástí každého balení je rovněž montážní sada pro instalaci.

PROJEKTOVÉ VÝROBKY

dětská koupelna
koupelna bez bariér
urinály
výlevky
pedikérní vanička
zápustná a vestavná umyvadla
projektové
výrobky

WC rimless
WC samostatně stojící
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d ě t s k á k o u p e l n a / BABY

ilustrační foto

Koupelna Baby podněcuje dětskou fantazii nejen ve školce, ale i doma. Je hravá, plná vtipných detailů, zelená, růžová či čistě
bílá díky třem barevným variantám sedátek. Plastová nádržka k WC mimo jiné usnadňuje i rekonstrukce, neboť není nutné
zabudovávat podomítkové moduly. Její barva přesně odpovídá zbarvení keramiky a nedílnou součástí je i hravý motiv lučního
koníka. Barevná – hravá koupelna je za stejnou cenu jako bílá.

d ě t s k á k o u p e l n a / BABY

Hravý detail na umývátku Baby je jako
nový kamarád.

První krok, jak naučit děti šetřit vodou:
1 kapka velké spláchnutí, 3 kapičky malé.
A přitom je to taková zábava!

Kamarád luční koník bydlí i na plastové
nádržce v moderním geometrickém
designu. Je vyrobena ze silnostěnného
plastu o tloušťce 4–5 mm.

Do dětské ručičky ideálně padne
umyvadlová baterie Nariva, která se navíc
velice jednoduše ovládá a šetří vodu.

Stojící WC Baby lze kombinovat
i s podomítkovým modulem. Nový design
tlačítka vytvoří další hravý detail dětské
koupelny. Zelený kroužek lze vyměnit za
matný či lesklý stříbrný.
projektové
výrobky

Umyvátko Baby díky chytrému tvaru
snadno zvládne i dětské cákání.
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umývátko BABY
Číslo výrobku

Popis výrobku

139

134

Cena
bílá

x

x

1 055 Kč

139

134

Cena
bílá

x

x

1 055 Kč

8.1561.4.xxx.yyy.1 umývátko 45 cm, s otvorem pro baterii,
SELECT line
glazovaná spodní strana, s dětským motivem

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1261.1.000.yyy.1 umyvadlo 50 cm, glazovaná spodní strana,
SELECT line
vhodný kryt sifonu 8.1961.1, vhodný sloup
8.1961.0, i do nábytku, s dětským motivem
8.1961.1.000.000.1 kryt na sifon s instalační sadou
SELECT line
(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)
jen pro umývátko 50 cm

1 049 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chrom, 2 ks
3.7471.0.004.000.1 Mio umyvadlový sifon, 5/4” – 32 mm, chrom, mosaz

Cena
52 Kč
703 Kč
867 Kč

Doporučená výška pro instalaci dětského umyvadla je 60 cm.
Přizpůsobte výšku instalovaného umyvadla věku dětí.

dětský klozet BABY
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2203.7.000.000.1 dětský klozet Baby se svislým odpadem,
ploché splachování, s instalační sadou

Odpad

x

8.2203.6.000.000.1 dětský klozet Baby s vodorovným
odpadem, ploché splachování,
s instalační sadou

vodorovný odpad

Cena

Objednat zvlášť:
8.9703.7.300.000.1 duroplastové sedátko Baby bez poklopu,
s antibakteriální úpravou, plastové úchyty, bílá
8.9703.7.323.000.1 duroplastové sedátko Baby, zelená, bez poklopu,
s antibakteriální úpravou, plastové úchyty

1 400 Kč
x

1 400 Kč

Cena
bílá
720 Kč

Cena
barva

720 Kč

8.9703.7.324.000.1 duroplastové sedátko Baby, růžová, bez
s antibakteriální úpravou, plastové
NOVINKA poklopu,
úchyty. K dispozici od června 2015.

720 Kč

8.9703.7.322.000.1 duroplastové sedátko Baby žlutá bez poklopu,
s antibakteriální úpravou, plastové úchyty.
K dispozici pouze do vyprodání zásob.

720 Kč

K samostatně stojícím klozetům doporučujeme také podomítkový
systém Jika – BASIC TANK SYSTEM. Více informací na straně 288.

svislý odpad

Promyšleně tvarované sedátko Baby udrží okolí čisté, i když
na něj usednou i nepříliš šikovné malé děti.

dětský závěsný klozet
závěsné provedení dětského klozetu je možné objednat ze sortimentu
LAUFEN Flora Kids 8.2003.1.000.000.1 za cenu 4 080 Kč bez DPH

d ě t s k á k o u p e l n a / BABY

Cena
858 Kč
858 Kč

projektové
výrobky

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod
vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena
8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod
vody 3/8“, s dětským motivem lučního koníka

Náhradní díly najdete na straně 317.
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k o u p e l n a b e z b a r i é r / MIO / OLYMP

Bezpečnost, dokonalý komfort při osobní hygieně a příjemné prostředí. Zdravotní umyvadlo Mio má vytvarovanou čelní hranu pro
snadnější přístup vozíčkárů, kombiklozet může být zvýšený až na 50 cm a prodloužený na 70 cm. Kromě toho k vybavení koupelny
patří sklápěcí zrcadla či opěrná madla různých délek dle potřeby. Bezbariérová koupelna Mio je vhodná nejen pro osoby se
sníženou poyblivostí, ale i pro lidi starší, vysoké či s poruchami zraku.

Bezbariérová koupelna Olymp má kromě tvarovaného umyvadla, sklápěcího zrcadla a madel Universum v nabídce
kombiklozet s vodorovným nebo svislým odpadem, a také závěsný klozet s prodlouženou délkou na 70 cm a garantovanou
nosností 400 kg. Různá madla Universum mají záruku 30 let! Nově k nim nabízíme SYSTEM HANDICAP, tedy podomítkový
modul pro závěsná madla.

k o u p e l n a b e z b a r i é r / MIO

zdravotní umyvadlo MIO
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1371.4.xxx.yyy.1 zdravotní umyvadlo 64 cm, bez přepadu
8.9390.2.000.000.1 podomítkový sifon
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon

yyy: 104

109

Cena
bílá

x

x

1 486 Kč
2 017 Kč
477 Kč

SELECT line

kombiklozet MIO se zvýšenou výškou
Číslo výrobku

Popis výrobku

x
x

x

x

x

x

x
x

Objednat zvlášť:

4 381 Kč
4 381 Kč
2 543 Kč
2 543 Kč

8.9271.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální úpravou,
rychloupínací ocelové úchyty
8.9271.2.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Mio s antibakteriální úpravou,
se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE
8.9902.5.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 220–350 mm
8.9011.1.000.000.1 prodlužovací připojovací sada 30 cm, včetně vrapové vložky
8.9009.2.000.000.1 odpadní koleno VARIO pro vzdálenost 70–220 mm

Cena
bílá
1 219 Kč
1 801 Kč
1 592 Kč
105 Kč
1 592 Kč

Kombiklozet s výškou 46 cm odpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

projektové
výrobky

SELECT line

Cena
bílá

50 cm

46 cm

8.2471.6.xxx.000.1 zvýšená WC mísa
50 cm Mio KOMFORT
8.2471.7.xxx.000.1 WC mísa Mio,
výška 46 cm
8.2771.2.xxx.241.1 WC nádrž
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach. Odpad Instalační
mech.
sada
součástí
součástí

Náhradní díly najdete na straně 317.
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k o u p e l n a b e z b a r i é r / OLYMP

kombiklozet Olymp se zvýšenou výškou

50 cm

46 cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2361.6.000.000.1 zvýšená WC mísa
50 cm KOMFORT
8.2361.7.000.000.1 zvýšená WC mísa
50 cm KOMFORT
8.2361.9.000.000.1 zvýšená WC mísa
46 cm
8.2361.8.000.000.1 zvýšená WC mísa
46 cm
8.2761.2.000.241.1 WC nádrž
8.2761.3.000.242.1 WC nádrž

Napouštění Splach.
mech.
součástí

Instalační Cena
sada
bílá
součástí

Odpad

x 2 979 Kč

x
x

x 2 979 Kč

x

x 2 979 Kč

x
x
x

x
x

x 2 979 Kč
2 543 Kč
2 024 Kč

Kombiklozet s výškou 46 cm odpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

SELECT line

50 cm

46 cm

Objednat zvlášť:
8.9328.1.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, ocelové úchyty
8.9328.2.300.000.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9328.2.300.063.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou,
ocelové úchyty
8.9328.4.300000.1 duroplastové sedátko s poklopem Olymp s antibakteriální
úpravou, se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE

Náhradní díly:
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.9135.3.000.000.1
8.9135.4.000.000.1
8.9136.3.000.000.1
8.9136.2.000.000.1
8.2761.2.000.000.1
8.2761.3.000.000.1
8.9175.3.000.000.1

nápustný ventil
x
nápustný ventil
tlačítko D2D
výpustný ventil D2D
WC nádrž
x
WC nádrž
instalační sada pro klozet

Napouštění

Cena
bílá
894 Kč
495 Kč
547 Kč
1 762 Kč

Cena
bílá

SELECT line

x

x

291 Kč
315 Kč
68 Kč
216 Kč
1 665 Kč
1 665 Kč
92 Kč

k o u p e l n a b e z b a r i é r / OLYMP

závěsný klozet Olymp s prodlouženou délkou
70

cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2064.2.xxx.000.1 závěsný klozet s hlubokým splachovaním, délka 70 cm

Cena
bílá
4 080 Kč

Objednat zvlášť:
Cena
8.9328.2.300.000.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou, 495 Kč
plastové úchyty
8.9328.2.300.063.1 duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou, 547 Kč
ocelové úchyty
8.9011.0.000.000.1 prodlužovací přívodní trubka (1 m 45 mm) pro připojení
závěsného WC k standardním vestavným konstrukcím

302 Kč

Závěsný klozet s prodlouženou délkou 70 cm odpovídá Vyhlášce
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

WC SYSTEM HANDICAP - PACK
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9465.8.000.000.1 BASIC WC SYSTEM HANDICAP - PACK
5 836 Kč
- balíček - podomítkový modul pro obezdění+splachovací
tlačítko+oddálené tlačítko
- pro závěsné klozety
- pro namontování na zeď s nutností obezdění
- splachovací tlačítko a oddálené tlačítko součástí dodávky
8.9465.9.000.000.1 WC SYSTEM HANDICAP - PACK
6 485 Kč
- balíček - podomítkový modul pro zabudování suchým
procesem+splachovací tlačítko+oddálené tlačítko
- pro závěsné klozety
- splachovací tlačítko a oddálené tlačítko součástí dodávky

Pro WC PACK HENDICAP lze použít pouze uvedená 2 tlačítka.

projektové
výrobky

Více informací naleznete na straně 290.

Náhradní díly najdete na straně 317.
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k o u p e l n a b e z b a r i é r / UNIVERSUM

SPECIAL line

Nerez provedení

Bílé provedení

vysoce kvalitní nerez ocel AISI 430, průměr 28 mm, tl. 1,5 mm
snadno udržovatelný, odolný a hygienický povrch
zatížení sklopných madel, sedaček 120 kg (důležitý faktor hraje
materiál, do kterého se výrobek kotví!)
široké možnosti využití na WC, ve sprchách, vanách apod.
záruka 30 let

ekonomická řada madel
materiál: ocelová trubka, průměr 28 mm, tl. 1,5 mm
povrchová úprava: žárové zinkování + bílá prášková barva
zatížení sklopných madel, sedaček 120 kg (důležitý faktor hraje
materiál, do kterého se výrobek kotví!)
záruka 2 roky

madlo do sprchy
Nerez provedení
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.2.003.000.1 madlo do sprchy, 750 × 450 mm, nerez, levé (na obrázku)
3.8972.2.003.000.1 madlo do sprchy, 750 × 450 mm, nerez, pravé

Cena
2 586 Kč
2 586 Kč

Bílé provedení NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.2.000.000.1 madlo do sprchy, 750 × 450 mm, závěsné, pevné, levé, bílé
3.8972.2.000.000.1 madlo do sprchy, 750 × 450 mm, závěsné, pevné, pravé, bílé

Cena
984 Kč
984 Kč

madlo univerzální
Nerez provedení
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.1.003.000.1 madlo univerzální, 300 mm, nerez
3.8972.1.003.000.1 madlo univerzální, 600 mm, nerez

Cena
1 184 Kč
1 428 Kč

Bílé provedení NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.1.000.000.1 madlo universální, závěsné, pevné 300 mm, bílé
3.8972.1.000.000.1 madlo universální, závěsné, pevné 600 mm, bílé

Cena
355 Kč
545 Kč

madlo univerzální
Nerez provedení
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.4.003.000.1 madlo toaletní, 550 mm, pevné, nerez
3.8972.4.003.000.1 madlo toaletní, 900 mm, pevné, nerez

Cena
2 062 Kč
3 515 Kč

Bílé provedení NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.4.000.000.1 madlo toaletní, závěsné, pevné, kotvené do zdi, 550 mm, bílé
3.8972.4.000.000.1 madlo toaletní, závěsné, pevné, kotvené do zdi, 900 mm, bílé

Cena
752 Kč
902 Kč

madlo toaletní, sklopné

80 cm

Nerez provedení
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.5.003.000.1 madlo toaletní, 550 mm, sklopné, nerez
3.8972.5.003.000.1 madlo toaletní, 900 mm, sklopné, nerez

Cena
3 331 Kč
3 732 Kč

Bílé provedení NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.8971.5.000.000.1 madlo toaletní, závěsné, sklopné, kotvené do zdi, 550 mm, bílé 901 Kč
3.8972.5.000.000.1 madlo toaletní, závěsné, sklopné, kotvené do zdi, 900 mm, bílé 1 066 Kč

madlo toaletní, sklopné
Cena
4 419 Kč

80 cm

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.6.003.000.1 madlo toaletní, sklopné, s držákem toal. papíru, nerez

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.

k o u p e l n a b e z b a r i é r / UNIVERSUM

zrcadlo
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.7.003.000.1 zrcadlo, s páčkou, nastavitelné, nerez
3.8971.9.003.000.1 zrcadlo, bez páčky, nastavitelné, nerez

Cena
4 397 Kč
3 863 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.8.003.000.1 sprchová sedačka, závěsná, sklopná, nerez
(nosnost max. 120 kg)

Cena
5 028 Kč

sprchová sedačka

(460)

340

340

50 cm

490

sklopná sestava
Cena
9 479 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.3.003.000.1 madlo vanové 305/420 mm, pevné, levé, nerez
3.8972.3.003.000.1 madlo vanové 305/420 mm, pevné, pravé
(na obrázku), nerez

Cena
2 185 Kč
2 185 Kč

80 cm

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8971.0.000.000.1 sklopná sestava pro klozet, nerez

madlo vanové

držák toaletního papíru
180
110

Cena
148 Kč
80

NOVINKA

40
56

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.8472.2.000.110.1 držák toaletního papíru bez krytu, bílý

22
56

SYSTEM HANDICAP
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.9364.2.000.000.1 SYSTEM HANDICAP pro upevnění opěrných madel,
určeno k montáži na rámové moduly JIKA

Cena
bílá
2 235 Kč

Při instalaci WC system Handicap je nutné modul přišroubovat z jedné strany k nosnému rámu
podomítkového modulu (pro WC, umyvadlo nebo bidet) a z druhé do kovové konstrukce sádrokartonu.

Náhradní díly najdete na www.jika.cz v sekci PRO PROFESIONÁLY.
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projektové
výrobky

pravolevá varianta použitelná
pro podomítkové moduly pro
závěsné WC, bidety a umyvadla

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

Urinál Golem ANTIVANDAL má radarový automatický splachovač, který spláchne jen po použití urinálu. Radarový splachovač je
umístěný na skryté montážní liště, takže tento urinál na sobě nemá žádný viditelný senzor, který by lákal vandaly k jeho poškození.

- nastavení časovače u senzorových urinálů je 3 s
- průtok 0,6 l/s při tlaku vody 1 bar

odsávací urinál Golem ANTIVANDAL s radarovým senzorem, síťové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.4307.0.000.483.1 urinál Golem ANTIVANDAL, síťové napájení 24 V, vnitřní přívod 9 888 Kč
vody, včetně instalační sady a sifonu 1 l
Výrobek obsahuje keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní liště - napájení 24 V,
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním,
sifon, upevňovací sadu

Objednat zvlášť:
8.9407.7.000.000.1 dálkové ovládání k radarovým splachovačům
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 5 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR 24 V, DC
8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 9 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR 24 V, DC
8.9106.2.000.000.1 sítko pro urinál Golem

Cena
301 Kč
1 308 Kč

Náhradní díly:
8.4307.0.000.000.1 odsávací urinál Golem ANTIVANDAL, keramika, vnitřní přívod
vody
8.9507.4.000.000.1 radarový senzor pro Golem ANTIVANDAL, síťové napájení
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami, 1 pár
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami, 1 pár
8.9200.3.000.000.1 sifon, vodorovný odpad

Cena
2 967 Kč

1 726 Kč
156 Kč

8 757 Kč
68 Kč
105 Kč
663 Kč

1 - výtoková armatura
2 - elektromagnetický ventil
3 - přívod napájecí elektroniky 24 V
4 - elektronika s radarovým senzorem
5 - sifon (1 l)
6 - odpadní potrubí ∅ 50 mm
7 - vstup vody do urinálu

8.9106.2

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

odsávací urinál Golem ANTIVANDAL s radarovým senzorem, bateriové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.4307.0.000.489.1 odsávací urinál Golem ANTIVANDAL s radarovým senzorem, 10 935 Kč
bateriové napájení, vnitřní přívod vody, včetně instalační sady
a sifonu 1l

8

Výrobek obsahuje keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní liště - napájení 6 V,
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním,
sifon, upevňovací sadu, pouzdro na baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické 1,5 V, 2700 mAh.

10

Objednat zvlášť:
8.9106.2.000.000.1 sítko pro urinál Golem
8.9407.7.000.000.1 dálkové ovládání k radarovým splachovačům

Náhradní díly:
8.4307.0.000.000.1 odsávací urinál Golem ANTIVANDAL, keramika, vnitřní přívod
vody
8.9106.0.000.000.1 radarový senzor pro Golem ANTIVANDAL, bateriové napájení
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami, 1 pár
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami, 1 pár
8.9200.3.000.000.1 sifon, vodorovný odpad

3

5

7

2

Cena
156 Kč
301 Kč

délka svislého
vedení
min. 150 mm

Cena
2 967 Kč

9

4

9 780 Kč
68 Kč
105 Kč
663 Kč

Upevnění bateriového boxu je na suchý zip ve spodní části keramiky.

1

10

6

1 - přívod vody
2 - elektronika s radarovým senzorem na bateriové napájení
3 - vtoková armatura s těsněním
4 - odpadní potrubí ∅ 50 mm
5 - keramický pisoár
6 - sifon
7 - propojovací hadičky
8 - elektromagnetický ventil
9 - pouzdro s napájecími bateriemi
10 - rohový ventil

8.9106.2

Výdrž baterie - 1 rok (i při umístění ve veřejných prostorách).

odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým sensorem, síťové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4020.0.000.483.1 odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorem,
síťové napájení, vnitřní přívod vody včetně sifonu 1 l
a instalační sady

Cena
9 292 Kč

Výrobek obsahuje keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní liště – napájení 24 V,
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu
s těsněním, sifon, upevňovací sadu, součástí balení.
Objednat zvlášť:
8.9107.3.000.000.1 sítko pro urinál Livo
8.9407.7.000.000.1 dálkové ovládání k radarovým splachovačům
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 5 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR, 24 V, DC
8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 9 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR, 24 V, DC
Náhradní díly:
8.4020.0.000.000.1
8.9107.2.000.000.1
8.9253.6.000.890.1
8.9253.6.000.891.1
8.9200.3.000.000.1

Cena
145 Kč
301 Kč
1 308 Kč
1 726 Kč

Cena
odsávací urinál Livo ANTIVANDAL keramika, vnitřní přívod vody 2 371 Kč
radarový senzor, pro Livo ANTIVANDAL, síťové napájení
8 757 Kč
instalační sada Livo s bílými krytkami
56 Kč
instalační sada Livo s chromovanými krytkami
96 Kč
sifon, vodorovný odpad
663 Kč

1 - výtoková armatura
2 - elektromagnetický ventil
3 - přívod napájecí elektroniky
4 - elektronika s radarovým senzorem
5 - sifon (1 l)
6 - odpadní potrubí ∅ 50 mm
7 - vstup vody do urinálu

projektové
výrobky

POZOR! INSTALACE URINÁLU LIVO vyžaduje použití šroubů 8.9253.6 (délka závitu 40 mm),
součástí balení.

Náhradní díly najdete na straně 322.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorem, bateriové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4020.0.000.489.1 odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorem,
bateriové napájení, vnitřní přívod vody včetně sifonu 1 l
a instalační sady

Cena
10 338 Kč

3

5

7
8

Výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště – napájení 6 V, elektromagnetický
ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, sifon, upevňovací
sadu, pouzdro na baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické 1,5 V, 2700 mAh.

2

10

Výdrž baterie – 1 rok (i při umístění ve veřejných prostorách).
Objednat zvlášť:
8.9107.3.000.000.1 sítko pro urinál Livo
8.9407.7.000.000.1 dálkové ovládání k radarovým splachovačům
Náhradní díly:
8.4020.0.000.000.1
8.9107.0.000.000.1
8.9253.6.000.890.1
8.9253.6.000.891.1
8.9200.3.000.000.1

Cena
145 Kč
301 Kč

Cena
odsávací urinál Livo ANTIVANDAL keramika, vnitřní přívod vody 2 371 Kč
9 272 Kč
radarový senzor pro Livo ANTIVANDAL, bateriové napájení
instalační sada Livo s bílými krytkami
56 Kč
96 Kč
instalační sada Livo s chromovanými krytkami
sifon, vodorovný odpad
663 Kč

POZOR! INSTALACE URINÁLU LIVO vyžaduje použití šroubů 8.9253.6 (délka závitu 40 mm),
součást balení.
Upevnění bateriového boxu je na suchý zip ve spodní části keramiky.

délka svislého
vedení
min. 150 mm

9

4

1

Cena
8 850 Kč

Objednat zvlášť:
8.9073.0.000.000.1 sifon
8.9407.8.000.000.1 dálkové ovládání k infračerveným snímačům
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 5 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR 24 V, DC
8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 9 urinálů Golem/Livo ANTIVANDAL,
Domino SENSOR 24 V, DC

Cena
154 Kč
292 Kč
1 308 Kč

Náhradní díly:
8.4110.1.000.000.1 urinál Domino, keramika, s otvorem pro ventil
8.9507.6.000.000.1 infračervený senzor pro Domino, síťové napájení
8.9921.0.000.000.1 instalační sada pro urinál

Cena
2 925 Kč
7 700 Kč
57 Kč

PŘÍVOD 24 V, 50 HZ
CYKY 2A × 1,5

1 726 Kč

8.9073.0

urinál Domino s automatickým splachováním, bateriové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4110.1.000.488.1 urinál Domino SENSOR, bateriové napájení

Cena
9 365 Kč

Objednat zvlášť:
8.9073.0.000.000.1 sifon
8.9407.8.000.000.1 dálkové ovládání k infračerveným snímačům

Cena
154 Kč
292 Kč

Náhradní díly:
8.4110.1.000.000.1 urinál Domino, keramika, s otvorem pro ventil
8.9407.6.000.000.1 infračervený senzor pro Domino, bateriové napájení
8.9921.0.000.000.1 instalační sada pro urinál

Cena
2 925 Kč
8 318 Kč
57 Kč

PŘÍVOD 24 V, 50 HZ
CYKY 2A × 1,5

Výdrž baterie – 1 rok (i při umístění ve veřejných prostorách).

Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály URINAL SYSTEM, který je uvedený na str. 289.

6

1 - přívod vody
2 - elektronika s radarovým senzorem na bateriové napájení
3 - vtoková armatura s těsněním
4 - odpadní potrubí ∅ 50 mm
5 - keramický pisoár
6 - sifon
7 - propojovací hadičky
8 - elektromagnetický ventil
9 - pouzdro s napájecími bateriemi
10 - rohový ventil

urinál Domino s automatickým splachováním, síťové napájení
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4110.1.000.487.1 urinál Domino SENSOR, síťové napájení na 24 V
s otvorem, včetně instalační sady

10

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

napájecí zdroje
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 5 urinálů Golem a Livo
ANTIVANDAL, Domino SENSOR, 24 V, DC, síťové
napájení

Cena
1 308 Kč

8.9507.2.000.000.1 napájecí zdroj pro max. 9 urinálů Golem a Livo
ANTIVANDAL, Domino SENSOR, 24 V, DC, síťové
napájení

1 726 Kč

odsávací urinál Golem s vnitř ním přívodem vody
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4306.0.000.000.1 odsávací urinál Golem

Cena
2 967 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1
8.9034.9.000.891.1
8.9200.3.000.000.1
8.9200.4.000.000.1
8.9480.7.000.000.1
8.9480.8.000.000.1
8.9106.2.000.000.1

Cena
68 Kč
105 Kč
663 Kč
671 Kč
233 Kč
78 Kč
156 Kč

instalační sada s bílými krytkami
instalační sada s chromovanými krytkami
sifon, vodorovný odpad
sifon, svislý odpad
trubička 1/2 ”, vnitřní přívod vody
gumové těsnění vnitřní
sítko pro urinál Golem

odsávací urinál Livo s vnitř ním přívodem vody
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4020.0.000.000.1 odsávací urinál Livo

Cena
2 371 Kč

Objednat zvlášť:
8.9253.6.000.890.1
8.9253.6.000.891.1
8.9200.3.000.000.1
8.9200.4.000.000.1
8.9480.7.000.000.1
8.9480.8.000.000.1
8.9107.3.000.000.1

Cena
56 Kč
96 Kč
663 Kč
671 Kč
233 Kč
78 Kč
145 Kč

instalační sada Livo s bílými krytkami
instalační sada Livo s chromovanými krytkami
sifon, vodorovný odpad
sifon, svislý odpad
trubička 1/2 ”, vnitřní přívod vody
gumové těsnění vnitřní
sítko pro urinál Livo

POZOR! INSTALACE URINÁLU LIVO vyžaduje použití šroubů 8.9253.6 (délka závitu 40 mm).

příslušenství pro urinály Golem a Livo s vnitř ním přívodem vody
8.9480.7
8.9480.8
8.9480.7
8.9200.4

8.9106.2

8.9480.8
8.9200.3
8.9200.3
8.9200.4
projektové
výrobky

8.9107.3

Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály URINAL SYSTEM, který je uvedený na str. 289.

Náhradní díly najdete na straně 322.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

splachovač urinálů s vnitř ním přívodem vody s infračerveným senzorem
NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
4 718 Kč
8.9482.8.000.000.1 automatický splachovač s infračerveným senzorem
- pro urinály s vnitřním přívodem vody, 24V DC
• reaguje na přítomnost osoby před urinálem ve vzdálenosti
max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
• ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
• doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
• nastavení doby splachování a možnost vypnutí snímače
pomocí dálkového ovládání 8.9407.8
• funkce vypnutí senzoru
• samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního
sepnutí ventilu
• doporučujeme kombinovat s 8.9365.7.000.000.1 URINAL
SYSTEM pro urinál

170
max. 700
snímaná
oblast

200

přívodní potrubí
kulový ventil
elektronika 24V/DC

montážní krabice
propojení s pisoáre

sifon
80

nerezový kryt
s elektronikou
odpad
elektromagnetický ventil

4 466 Kč

odsávací urinál Golem s vnějším přívodem vody
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4306.1.000.000.1 odsávací urinál Golem

Cena
2 967 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1
8.9034.9.000.891.1
8.9200.3.000.000.1
8.9200.4.000.000.1
8.9106.2.000.000.1

Cena
68 Kč
105 Kč
663 Kč
671 Kč
156 Kč

8.9106.2

odsávací urinál Livo s vnějším přívodem vody
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4020.1.000.000.1 odsávací urinál Livo

Cena
2 371 Kč

Objednat zvlášť:
8.9253.6.000.890.1
8.9253.6.000.891.1
8.9200.3.000.000.1
8.9200.4.000.000.1
8.9107.3.000.000.1

Cena
56 Kč
96 Kč
663 Kč
671 Kč
145 Kč

instalační sada Livo s bílými krytkami
instalační sada Livo s chromovanými krytkami
sifon, vodorovný odpad
sifon, svislý odpad
sítko pro urinál Livo

přívodní napájení
elektroniky24V/DC

pisoár

Výrobek obsahuje lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní
plastovou krabici s elektromagnetickým ventilem, kulovým
ventilem a mosazným šroubením

instalační sada s bílými krytkami
instalační sada s chromovanými krytkami
sifon, vodorovný odpad
sifon, svislý odpad
sítko pro urinál Golem

111

150

technická data:
• rozměr nerezového krytu: 170 x 170 x 10 mm
• rozměr montážní krabice: cca 140 x 140 x 75 mm
• napájecí napětí: 24V DC
• příkon: 5 W
• dosah: 0,3 - 0,7 m
• doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa
• průtok: 12 l/min. (inf. údaj)
• vstup vody: vnější závit G 3/4“
• výstup vody: vnější závit G 3/4“
8.9407.2.000.000.1 infra senzor pro splachovač (pro 8.9482.8), náhradní díl

170

POZOR! INSTALACE URINÁLU LIVO vyžaduje použití šroubů 8.9253.6 (délka závitu 40 mm).

Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály URINAL SYSTEM, který je uvedený na str. 289.

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

urinál Korint

Cena
57 Kč

50

320

Objednat zvlášť:
8.9921.0.000.000.1 instalační sada pro urinál

o/ 35

890

o/ 50
100

305

390

500

65

650

Cena
1 572 Kč

470

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4410.0.000.440.1 urinál Korint se sifonem (č. výr.: 8.9440.0.000.000.1)

360

Doporučené vtokové armatury pro urinály Golem 8.4306.1, Livo 8.4020.1 a 8.4020.0 a Korint.

8.9480.4

8.9480.5
8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

8.9481.1
8.9480.9

8.9481.1
8.9480.9

vtoková armatura s tlačným ventilem

vtoková armatura, vhodná pro senzorové ovládání

vtoková armatura s rohovým ventilem

Objednat zvlášť:
8.9480.4
sada (kryt, trubička) s časovačem
8.9200.3
plastový sifon (vodorovný odpad)*
8.9200.4
plastový sifon (svislý odpad)*

Cena
2 691 Kč
663 Kč
671 Kč

Objednat zvlášť:
8.9480.5
8.9481.0
8.9481.1
8.9200.3
8.9200.4

8.9480.9

8.9481.0

kolínko 1/2 ” – 1/2 ”
trubička d = 14 mm
krytka
plastový sifon (vodorovný odpad)*
plastový sifon (svislý odpad)*

Cena
153 Kč
153 Kč
66 Kč
663 Kč
671 Kč

Objednat zvlášť:
8.9480.3
8.9481.0
8.9481.1
8.9200.3
8.9200.4

rohový ventil
trubička d = 14 mm
krytka
plastový sifon (vodorovný odpad)*
plastový sifon (svislý odpad)*

Cena
205 Kč
153 Kč
66 Kč
663 Kč
671 Kč

* vhodné pro použití s urinály Golem a Livo

splachovač uriná lů s vnějším přívodem vody s infračerveným senzorem
NOVINKA

ø26

ø50

103
ø54,50

3

ø7,

G1/2"

126

13

regulace
průtoku
190

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
6 664 Kč
8.9482.7.000.000.1 automatický nástěnný splachovač s infračerveným
senzorem - pro urinály s vnějším přívodem vody, 9V
• materiál pochromovaná mosaz
• reaguje na přítomnost osoby před urinálem ve vzdálenosti
max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
• ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
• doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
• nastavení doby splachování a možnost vypnutí snímače
pomocí dálkového ovládání 8.9407.8
• samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního
sepnutí ventilu
• regulace průtoku vody kulovým ventilem
• hlídání stavu baterie

ø15

technická data:
• rozměr tělesa splachovače: cca 140 x 50 mm
• napájecí napětí: 9V
• příkon: 1,2 W
• dosah: 0,3 - 0,7 m
• doporučený pracovní tlak: 0,05 - 0,6 MPa
• průtok: 20 l/min. (inf. údaj)
• vstup vody: vnější závit G 1/2“
• výstup vody: trubička s vnějším průměrem 15 mm
• délka trubičky: 300 mm

projektové
výrobky

Výrobek obsahuje mosazné pochromované tělo s elektronikou,
ventilem, napájecí baterií, kulovým ventilem a šroubením, vtokovou
trubku s gumovým těsněním a chromovanou krytkou.

Náhradní díly najdete na straně 321.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / urinály

urinál Domino
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4110.1.000.000.1 urinál Domino

Cena
2 925 Kč

Objednat zvlášť:
8.9109.9.000.000.1 sprchovací hlavice pro oplach urinálu
8.9921.0.000.000.1 instalační sada pro urinál
8.9073.0.000.000.1 sifon

Cena
491 Kč
57 Kč
154 Kč

8.9109.9

8.9073.0

Nutno vybavit externím např. tlakovým, nebo elektromagnetickým splachovacím ventilem.

urinál Domino bez otvoru
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4110.0.000.000.1 urinál Domino, bez otvoru

Cena
2 925 Kč

Objednat zvlášť:
8.9921.0.000.000.1 instalační sada pro urinál
8.9073.0.000.000.1 sifon
8.9480.6.000.000.1 sprchovací hlavice pro oplach urinálu

Cena
57 Kč
154 Kč
640 Kč
8.9480.6

8.9073.0

Nutno vybavit externím např. tlakovým, nebo elektromagnetickým splachovacím ventilem.

urinálová dělicí stěna Split
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.4760.1.000.000.1 urinálová dělicí stěna Split,
včetně montážního příslušenství

Cena
1 517 Kč

Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály URINAL SYSTEM, který je uvedený na str. 289.

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / výlevky a pedikérní vaničky

výlevka Mira

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5104.6.000.000.1 stojící výlevka Mira s plastovou mřížkou

Cena
4 362 Kč

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – těsnění přívodu vody
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční
přívod vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena

Cena
21 Kč
20 Kč
858 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5104.9.000.000.1 závěsná výlevka Mira s plastovou mřížkou

Cena
4 081 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada pro montáž klozetu a bidetu
s bílými krytkami, 1 pár
8.9034.9.000.891.1 instalační sada pro montáž klozetu a bidetu
s chromovanými krytkami, 1 pár
8.9360.7.000.000.1 WASTE SINK SYSTEM pro závěsnou výlevku Mira
(8.5104.9) se samonosným ocelovým rámem, pro
zabudování suchým procesem, ukotvení na zem
a do zadní stěny, tlačítko Single nebo Dual Flush
- rohový ventil s pevnou průchodkou procházející
stěnou nádrže
- nový vypouštěcí ventil

Cena
68 Kč

závěsná výlevka Mira

+

105 Kč
5 282 Kč

Nutno objednat každý produkt zvlášť (výlevku, výlevkový modul a vodovodní baterii).

pedikér ní vanička Berenika
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5401.9.000.000.1 pedikérní vanička Berenika

Cena
1 824 Kč

projektové
výrobky

K pedikérní vaničce se používá standardní výpusť
a umyvadlový sifon.

Náhradní díly najdete na straně 321.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / zápustná a vestavná umyvadla

dřez Doris
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.5102.9.000.000.1 dřez Doris

Cena
3 335 Kč

K dřezu se používá standardní výpusť a umyvadlový sifon.

zdola zápustné umyvadlo Thalia
Číslo výrobku

Popis výrobku

555

Cena
bílá
2 454 Kč

8.1212.2.000.000.1 zdola zápustné umyvadlo Thalia, 55,5 cm,
bez plochy pro armaturu, včetně montážní sady,
číslo výrobku 8.9184.9.000.000.1

210

195
Ø45

Ø65

100

Ø75

500
555
420
210
210

zápustné umyvadlo Cubito
Číslo výrobku

Cena
bílá
1 967 Kč

Popis výrobku

8.1742.2.000.104.1 zápustné umyvadlo 55 cm, 1 otvor pro baterii

shora zápustné umyvadlo Ibon
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1301.0.000.yyy.1
8.1301.1.000.yyy.1

shora zápustné umyvadlo 52 cm
shora zápustné umyvadlo 56 cm

52 cm
56 cm

L
520
560

yyy: 104

B
410
475

x
x

Cena
bílá
1 718 Kč
1 810 Kč

H
185
200

360 420

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / WC RIMLESS

K l ozet D i no rimless

K l o z e t Mi o ri m l e s s
posunutá hranice v udržování čistoty
WC – klozet rimless bez oplachového
kruhu splňuje nejpřísnější hygienické
požadavky moderní doby
nejen hygienické prostředí, ale také
snadná údržba zdobí nové Dino
rimless WC
inovativní konstrukce klozetu Dino
umožňuje účinné a rovnoměrné
opláchnutí celé mísy
v souladu s trendem úspory vody při
splachování umožňuje spláchnutí 6/3 l
rimless WC oceníte nejen ve veřejných
prostorách, ale i v domácnostech

Více informací naleznete v kapitole Mio.

závěsný klozet Dino bez oplachového kruhu

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.2137.7.000.000.1 WC závěsné bez oplachového kruhu, hluboké splachování

Cena
2 501 Kč

Objednat zvlášť:
8.9337.0.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Dino s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9337.2.300.000.1 duroplastové sedátko BEZ poklopu, plastové úchyty
8.9327.4.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.6.000.000.1 duroplastové sedátko Zeta, plastové úchyty

Cena
784 Kč

projektové
výrobky

NOVINKA

286 Kč
496 Kč
506 Kč
1 005 Kč
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / klozety bez nádržky

samostatně stojící klozet Lyra plus s vodorovným odpadem
NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2138.6.000.000.1 samostatně stojící klozet, ploché splachování,
vodorovný odpad
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1

x

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu

8.9338.5.300.000.1

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

8.9338.7.000.000.1

termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

Cena
1 107 Kč

Cena
581 Kč
1 117 Kč

397 Kč

samostatně stojící klozet Lyra plus se svislým odpadem
NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2138.7.000.000.1 samostatně stojící klozet, ploché splachování, svislý
odpad
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1

x

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu

8.9338.5.300.000.1

duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

8.9338.7.000.000.1

termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

Cena

1 107 Kč

Cena
581 Kč
1 117 Kč

397 Kč

samostatně stojící klozet Lyra plus s vodorovným odpadem
NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2538.6.000.000.1 samostatně stojící WC, ploché splachování, vodorovný
odpad, otevřený splachovací kruh
Objednat zvlášť:
8.9295.1.000.000.1

duroplastové sedátko s poklopem, ocelové úchyty

Odpad

x

Cena

1 877 Kč

Cena
768 Kč

K samostatně stojícím klozetům doporučujeme podomítkový systém Jika – BASIC TANK SYSTEM. Více informací na straně 288.

p r o j e k t o v é v ý r o b k y / klozety bez nádržky

samostatně stojící klozet Lyra plus se svislým odpadem
NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2538.7.000.000.1 samostatně stojící WC, ploché splachování, svislý
odpad, otevřený splachovací kruh
Objednat zvlášť:
8.9295.1.000.000.1

x

Cena

1 877 Kč

Cena
768 Kč

duroplastové sedátko s poklopem, ocelové úchyty

samostatně stojící klozet Zeta plus, svislý odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2174.6.000.000.1 samostatně stojící WC Zeta plus

X

Objednat zvlášť:
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem ZETA, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko ZETA, ocelové úchyty

Cena

1 016 Kč
Cena
286 Kč
286 Kč

samostatně stojící klozet Zeta plus, vodorovný odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2174.7.000.000.1

samostatně stojící WC Zeta plus

Odpad

1 039 Kč
Cena
286 Kč
286 Kč

projektové
výrobky

Objednat zvlášť:
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem ZETA, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko ZETA, ocelové úchyty

X

Cena

Náhradní díly najdete na straně 317.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / klozety bez nádržky

samostatně stojící klozet Sam, střední svislý odpad

X

8.2122.7.000.000.1 klozet Sam se středním svislým odpadem, hluboké
splachování
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1
8.9770.1.000.000.1
8.9252.0.xxx.000.1
8.9337.0.300.000.1

Cena

1 694 Kč

Cena
21 Kč
20 Kč
185 Kč
784 Kč

instalační sada pro klozet
gumová vložka – těsnění přívodu vody
termoplastové sedátko s poklopem
duroplastové sedátko s poklopem Dino s antibakteriální
úpravou, plastové úchyty
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty

240

286 Kč
286 Kč

samostatně stojící klozet Zeta, svislý odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2239.7.000.000.1 klozet Zeta se svislým odpadem, hluboké splachování
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1
8.9327.1.000.000.1
8.9327.1.000.063.7
8.9770.1.000.000.1

X

Cena

1 163 Kč
Cena
21 Kč
286 Kč
286 Kč
20 Kč

instalační sada pro klozet
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty
gumová vložka – těsnění přívodu vody

samostatně stojící klozet Zeta, vodorovný odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

Odpad

8.2239.6.000.000.1 klozet Zeta s vodorovným odpadem, hluboké
splachování
Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1
8.9327.1.000.000.1
8.9327.1.000.063.7
8.9770.1.000.000.1

instalační sada pro klozet
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty
gumová vložka – těsnění přívodu vody

X

350

Odpad

405

Popis výrobku

465

Číslo výrobku

Cena

1 163 Kč

Cena
21 Kč
286 Kč
286 Kč
20 Kč

K samostatně stojícím klozetům doporučujeme podomítkový systém Jika – BASIC TANK SYSTEM. Více informací na straně 288.
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p r o j e k t o v é v ý r o b k y / klozety bez nádržky

samostatně stojící klozet Roman, vodorovný odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2115.6.000.000.1 klozet Roman s vodorovným odpadem, ploché
splachování

Odpad

X

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – těsnění přívodu vody
8.9337.0.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Dino s antibakteriální
úpravou, plastové úchyty
8.9252.0.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty

Cena

1 338 Kč

Cena
21 Kč
20 Kč
784 Kč
185 Kč
286 Kč
286 Kč

samostatně stojící klozet Roman, svislý odpad
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2115.7.000.000.1 klozet Roman se svislým odpadem, ploché splachování

Odpad

X

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – těsnění přívodu vody
8.9337.0.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Dino s antibakteriální
úpravou, plastové úchyty
8.9252.0.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem
8.9327.1.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
8.9327.1.000.063.7 termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty

Cena

1 338 Kč
Cena
21 Kč
20 Kč
784 Kč
185 Kč
286 Kč
286 Kč

sedátka Dino a Zeta

Dino

Zeta

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9337.0.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem Dino s antibakteriální úpravou,
plastové úchyty

Cena
784 Kč

Číslo výrobku
8.9327.1.000.000.1
8.9327.1.000.063.7
8.9327.4.000.000.1
8.9327.6.000.000.1
8.9337.2.300.000.1

Cena
286 Kč
286 Kč
506 Kč
1 005 Kč
496 Kč

Popis výrobku
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
termoplastové sedátko s poklopem Zeta, ocelové úchyty
duroplastové sedátko s poklopem Zeta, plastové úchyty
duroplastové sedátko Zeta, plastové úchyty
duroplastové sedátko BEZ poklopu, plastové úchyty

Dino

Zeta

nádržka pro samostatně stojící WC
Cena
858 Kč
858 Kč

projektové
výrobky

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody
3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena
8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody
3/8“, s dětským motivem lučního koníka, Dual Flush 3/6 l, včetně
kolena

Náhradní díly najdete na straně 317.
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NÁHRADNÍ DÍLY
a technické příslušenství

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / keramika

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9034.9.000.000.1 instalační sada
pro montáž umyvadel, 1 pár

Cena
52 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9073.0.000.000.1 sifon umyvadlový pro
umyvadla a urinál Domino

Cena
154 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9073.2.000.000.1 plastový umyvadlový/
urinálový sifón
NOVINKA

Cena
120 Kč

8.9073.0

Cena
68 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9136.4.000.000.1 dlouhé tlačítko Dual Flush
D2_D pro Mio

Cena
110 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9136.1.000.000.1 výpustný ventil Dual Flush
D2_D pro Lyra
8.9136.2.000.000.1 výpustný ventil Dual Flush
D2_D pro Mio, Olymp

Cena
216 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9200.3.000.000.1 sifon k urinálu Golem vnitřní,
vodorovný

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9135.3.000.000.1 nápustný ventil boční 3/8“,
plastová nápust

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9283.8.000.000.1 Jika Easy ﬁt pro skryté
uchycení na stěnu WC
a bidetu Pure

8.9073.9.000.000.1 odpadový ventil, plast

50 Kč

8.9073.9.000.063.1 odpadový ventil, nerez

60 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9440.0.000.000.1 plastový sifon (náhradní díl)
k urinálu Korint

Cena
101 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávací hmota

Cena
171 Kč

216 Kč

Cena
663 Kč

Cena
291 Kč

Cena
626 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9127.2.000.000.1 instalační sada pro montáž
nádrže a WC mísy Olymp, 1 ks

Cena
49 Kč

8.9777.2.000.000.1 instalační sada pro montáž
nádrže a WC mísy Cubito/Mio/
Olymp Deep a Lyra, 1 ks

27 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro montáž
21 Kč
stojících klozetů a bidetů, 1 pár

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9034.9.000.891.1 instalační sada pro
montáž klozetu a bidetu
s chromovanými krytkami,
1 pár

Cena
105 Kč

8.9034.9.000.890.1 instalační sada pro montáž
klozetu a bidetu s bílými
krytkami, 1 pár

68 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9175.3.000.000.1 instalační sada pro
stojící klozety a bidety Olymp
a Olymp Deep

Cena
92 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9269.1.000.000.1 protihluková vyrovnávací
podložka pro umyvadla
šířky 80 cm, s 2 gumovými
manžetami
8.9269.2.000.000.1 protihluková vyrovnávací
podložka pro umyvadla šířky
80–110 cm, s 3 gumovými
manžetami
8.9269.3.000.000.1 protihluková vyrovnávací
podložka pro umyvadla šířky
110–180 cm, s 4 gumovými
manžetami

Cena
274 Kč

8.9269.4.000.000.1 protihluková podložka pro
závěsné WC, se 2 gumovými
manžetami

238 Kč

351 Kč

466 Kč

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.
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náhradní díly

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9136.3.000.000.1 krátké tlačítko Dual Flush
D2_D pro Lyra, Olymp

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / nábytek

Číslo výrobku
Q.4070.0.021.F

Popis výrobku
úchytka Petit / Lyra Pack

Cena
144 Kč

Číslo výrobku
Q.4040.0.011.F33.6
Q.4040.0.012.F33.6
4.9158.4.176.000.1
4.9158.3.176.000.1

Popis výrobku
úchytka Cube 200 mm černá
úchytka Cube 150 mm černá
úchytka Cube 200 mm, chrom
úchytka Cube 150 mm, chrom

Cena
178 Kč
167 Kč
267 Kč
223 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9424.6.000.000.1 místo šetřící sifon pro nábytek
a pro handicap umyvadlo Mio

Cena
477 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9440.1.039.000.1 nohy Zeta / Lyra lyra pack, 110
mm, 1 pár

Cena
238 Kč

37

37

200

23

23

150

Číslo výrobku
Q.4070.0.040.F

Popis výrobku
úchytka Zeta

Cena
108 Kč

106

80

30

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9804.2.434.000.1 úchytka Olymp Deep malá
4.9804.3.434.000.1 úchytka Olymp Deep velká

Cena
1 036 Kč
1 125 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9440.2.176.000.1 nohy Cube, chrom, 1 pár,
240 mm

Cena
409 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
4.9804.5.434.000.1 panty dveří 1 pár včetně
můstků pro Olymp Deep

Cena
143 Kč

Číslo výrobku
Q.4070.0.014.F

Popis výrobku
podložka pro pant FGV, 1 ks
včetně šroubů

Cena
74 Kč

Číslo výrobku
Q.4070.0.013.F

Popis výrobku
Cena
FGV dveřní pant s integrovaným 118 Kč
tlumením, 1 ks, pro Cube / Lyra,
Cubito-N

Číslo výrobku
Q.4070.0.061.F

Popis výrobku
Cena
FGV dveřní pant s integrovaným 118 Kč
tlumením, 1 ks, pro vnitřní
dveře skříňky 4.5315.2

Číslo výrobku
Q.4070.0.048.F

Popis výrobku
Cena
dveřní pant, 1 ks vč. šroubů, pro 80 Kč
Zeta, Lyra pack, Petit

Číslo výrobku
Q.4070.0.050.F

Popis výrobku
podložka pro dveřní pant, 1 ks
vč. šroubů, pro Zeta,
Lyra pack, Petit

237

60

35

Cena
74 Kč

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / sprchové kouty a vany

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9686.3.000.000.1 spodní bílý hák

Cena
106 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9423.0.000.000.1 sifon pro sprchové vaničky
∅ 90 mm

Cena
771 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9124.5.000.300.1 plastové těsnění ve tvaru „U“
80, 90, 100 (řezatelné)

Cena
21 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9498.3.000.000.1 sifon HL pro keramické
sprchové vaničky 60/40 mm

Cena
460 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9120.8.000.000.1 dolní pant levá krytka
dolního pantu / pravá krytka
dolního pantu

Cena
77 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9481.5.004.000.1 automatická vanová výpusť
včetně vanového sifonu

Cena
696 Kč

106

50 22

215

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9124.4.000.000.1 madlo Cubito Pure / Tigo

Cena
725 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pro ocelové vany 397 Kč
Alma, Tanza, Tanza plus, Riga

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9124.1.004 .000.1 pojezd Cubito Pure / Tigo

Cena
201 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť,
s napouštěním, včetně
vanového sifonu, mosazné
tělo přepadu

Cena
2 240 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9555.6.000.000.1 nohy k akrylátovým vestavným sprchovým vaničkám

Cena
858 Kč

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.
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náhradní díly

ø90

105 ø50
117

ø72
ø70

Cena
4 377 Kč

ø40

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.9224.0.000.030.1 náhradní skleněná výplň
i s proﬁlem 80

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / vodovodní baterie

Číslo výrobku
7525005007

7G0053707R

Popis výrobku
keramická kartuš (Roca)
R33 pro baterie Lyra plus 3.1128.1 (ch.101, 104, 200),
3.4128.1.004.201.1
keramická kartuš (Roca)
R37 pro baterie Lyra plus
- 3.3128.2/6, 3.5128.1/2
a Tigo - 3.1118.1, 3.2118.6/7,
3.3118.6/7, 3.4118.1, 3.5118.1/8

Cena
281 Kč

Cena
1 164 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7471.0.004.000.1 Mio umyvadlový sifon,
5/4“–32 mm, chrom, mosaz

Cena
867 Kč

384 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
3.9199.2.000.005.1 keramická kartuš (Kerox)
220 Kč
pro baterie Lyra -3.1127.1,
3.2127.7, 3.3127.6/7, 3.4127.1,
3.5127.1/7 a Olymp - 3.1161.1,
3.2161.6/7, 3.3161.6, 3.4161.1,
3.5161.1/7
270 Kč
3.9174.2.000.005.1 keramická kartuš (Kerox)
pro baterie Mio - 3.1171.1/8,
3.2071.6, 3.2171.7, 3.3171.7,
3.4171.1
kartuš (Kerox)
3.9174.2.000.007.1 keramická
pro baterie Mio - 3.5171.1
(ch.300)

277 Kč

3.9174.2.000.006.1 keramická kartuš (Kerox)
pro baterie Mio - 3.5171.1
(ch.200), 3.3071.6

270 Kč

3.9142.2.000.004.1 keramická kartuš (Kerox) pro
baterie Cubito – 3.1142.1,
3.1142.8

269 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9199.8.000.007.1 sada těsnění dřezových
stojánkových baterií Lyra/
Olymp

Cena
111 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9199.6.000.001.1 přepínač vanové nástěnné
baterie Lyra/Olymp

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7473.0.004.000.1 Cubito umyvadlový sifon,
5/4“–32 mm, chrom, mosaz

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
397 Kč
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS,
nastavitelný od 175 do 270 mm,
výška zápachové uzávěrky
75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon
lze použít i bez ozdobných
kroužků)

Číslo výrobku
7.5254.3.710.0

Popis výrobku
umyvadlová výpust kovová,
chrom

Cena
354 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9171.0.004.000.1 Cubito/Mio umyvadlová
výpusť Click-Clack, chrom

Cena
486 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.7018.9.004.103.1 umyvadlová výpusť
SELECT line
s rotační zátkou, antivandal,
5/4“ - 75 mm

Cena
355 Kč

Cena
336 Kč

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / podomítkové moduly

Popis výrobku
vypouštěcí ventil pro nádrže
MODUL 4/4,5/6 l 130 mm

Cena
1 173 Kč

Číslo výrobku
7V00260000R

Popis výrobku
prodlužující sada, pro
podomítkové systémy
Modul 130 a 80 mm

Cena
425 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9369.6.000.000.1 vypouštěcí ventil pro pro
podomítkové systémy Modul
9/6 l 130 mm

Cena
903 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9467.0.000.000.1 etážové připojení

Cena
434 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

7V0025900R

silikonové těsnění
vypouštěcího ventilu pro
podomítkové systémy Modul
130 mm

271 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9367.3.000.000.1 rovné dopojení odpadu
90 / 110 mm pro podomítkové
systémy MODUL

Cena
930 Kč

Číslo výrobku
7V0025600R

Popis výrobku
napouštěcí ventil pro
podomítkové systémy Modul
130 mm

Cena
281 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9366.9.000.000.1 upevňovací sada pro klozet
a bidet + sada krytek

Cena
391 Kč

Číslo výrobku
7V0018000R

Popis výrobku
vypouštěcí ventil pro
podomítkové systémy Modul
4/4,5/6 l 80 mm

Cena
460 Kč

Číslo výrobku
7V0025700R

Popis výrobku
transparentní deska, včetně
táhel pro podomítkové
systémy Modul 4/4,5/6
l 130 mm

Cena
281 Kč

Číslo výrobku
7V0017900R

Popis výrobku
napouštěcí ventil pro
podomítkové systémy Modul
4/4,5/6 l 80 mm

Cena
408 Kč

Číslo výrobku
7V0011900R

Popis výrobku
transparentní deska, včetně
táhel pro podomítkové
systémy MODUL 6/9 l 130 mm

Cena
391 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

7V0027400R

roháček s průchodkou
a připojovací hadička pro
podomítkové systémy
MODUL4/4,5/6 l, 130 mm

846 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9369.8.000.000.1 připojovací sada pro závěsné
klozety

Číslo výrobku
7V0017700R

Popis výrobku
roháček s průchodkou pro
podomítkové systémy
MODUL4/4,5/6 l, 80 mm

Cena
425 Kč

Cena
434 Kč

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.
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Číslo výrobku
7V0025800R

n á h r a d n í d í l y a m o n t á ž n í p ř í s l u š e n s t v í / ostatní

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9327.2.000.000.1 plastové úchyty k WC sedátku 111 Kč
Zeta 8.9327.1

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9480.9.000.000.1 gumové těsnění vnější pro
urinály s vnějším přívodem
vody

Cena
27 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
8.9127.1.000.000.1 plastové úchyty k WC sedátku
85 Kč
a poklopu Lyra 8.9251.5
8.9438.0.000.000.1 plastové úchyty k termoplast. 54 Kč
WC sedátku Lyra plus

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9921.0.000.000.1 upevňovací háky, šrouby
k urinálům Domino, Korint,
1 pár

Cena
57 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9480.8.000.000.1 gumové těsnění pro urinály
s vnějším přívodem vody

Cena
78 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9200.4.000.000.1 sifon k urinálu Golem
vnější, svislý

Cena
671 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9106.2.000.000.1 sítko pro urinál Golem, nerez

Cena
156 Kč

8.9438.2.000.000.1 ocelové úchyty k duroplast.
WC sedátku Lyra plus
(kombiklozet)

173 Kč

8.9438.3.000.000.1 ocelové úchyty k duroplast.
WC sedátku Lyra plus
(závěsné WC)

173 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9504.9.000.000.1 mřížka k výlevce Mira

Cena
277 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9871.5.000.000.1 plastová trubka mezi
plastovou nádržku a stojící
klozet 8.9371.0/1

Cena
309 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9437.1.000.000.1 plastové úchyty pro
WC sedátka Lyra plus se
zpomalovacím mechanismem
Slowclose

Cena
652 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9107.3.000.000.1 sítko pro urinál Livo, nerez

Cena
145 Kč

Číslo výrobku

Cena
405 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9507.1.000.000.1 napájecí zdroj pro urinály,
senzorové baterie,
infračervené tlačítko

Cena
1 308 Kč

Popis výrobku

8.9925.6.000.000.1 rychloupínací ocelové
úchyty pro WC sedátko se
zpomalovacím mechanismem
Slowclose (Mio, Olymp)
8.9517.7.000.000.1 rychloupínací ocelové úchyty
Click On pro WC sedátka
MIO, Baltic

602 Kč

Číslo výrobku

Cena
105 Kč

Popis výrobku

8.9001.3.000.000.1 nastavitelné montážní
pružiny ke krytu na sifon,
1 pár, pro série Mio, Olymp,
Lyra plus

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.9073.9.000.000.1 odpadový ventil, plast
8.9073.9.000.063.1 odpadový ventil, nerez

Kompletní přehled náhradních dílů najdete na WWW.JIKA.CZ v sekci PRO PROFESIONÁLY.

Cena
50 Kč
60 Kč

příslušenství pro koupelnovou keramiku

Keramické výrobky Jika, Laufen, Roca musí být instalovány pomocí vyrovnávací hmoty 8.9464.4
nebo příslušné protihlukové podložky 8.9269.1/2/3/4.

Instalace vyrovnávací hmoty:
1

3

2

max. 5 Nm

**

1

3

2

**

* Tekuté mýdlo

** Vyrovnávací hmotu naneste ve vrstvě o tloušťce 5–10 mm.

Instalace protihlukových vyrovnávacích podložek:
1

2

1

2

max. 5 Nm

3

3

2

1
max. 5 Nm

8.9461.4.000.000.1
8.9269.1.000.000.1
8.9269.2.000.000.1
8.9269.3.000.000.1
8.9269.4.000.000.1

Vyrovnávací hmota pro instalaci keramických kusů
Protihluková vyrovnávací podložka pro umyvadla šířky 80 cm, s 2 gumovými manžetami
Protihluková vyrovnávací podložka pro umyvadla šířky 80–110 cm, s 3 gumovými manžetami
Protihluková vyrovnávací podložka pro umyvadla šířky 110–180 cm, s 4 gumovými manžetami
Protihluková podložka pro závěsné WC, se 2 gumovými manžetami
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GARANCE JE UZNÁNA POUZE PŘI MONTÁŽI PROVÁDĚNÉ PŘESNĚ DLE MONTÁŽNÍHO
NÁVODU A DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

přehled benefitů
keramické výrobky umyvadla & WC
JIKA perla
speciální povrchová úprava
keramiky; usnadňuje údržbu,
prodlužuje životnost

keramické výrobky nádržky & urinály

koupelnový nábytek

DUAL FLUSH
dvojité splachování s možností
spláchnutí 6 nebo 3 litry vody

Plnovýsuvné pojezdy zásuvek
série Pure, Cubito, Mio, Tigo a Olymp

série Mio, Olymp, a Lyra plus

série Pure, Cubito, Mio a Tigo

MAGIC FIX
jednoduché, speciální neviditelné
upevnění krytu na sifon

DUAL FLUSH
dvojité splachování s možností
spláchnutí 4,5 nebo 3 litry vody

Pojezdy zásuvek
s brzdou a dojezdem

série Tigo, Olymp Deep, Pure

série Pure, Cubito, Mio, Tigo a Olymp

TOTAL CLEAN
systém splachovacích kanálků
po celém obvodu klozetové
mísy zaručuje dokonalé omytí
série Cubito, Mio a Tigo

STOP CONDENSATION
plastová vložka proti rosení
a kondenzaci vody
série Tigo

1+1 PACK
více produktů v jednom balení
série Tigo, Cube, Petit, Lyra pack

ANTIBAK
glazovaný vnitřní kruh a odpad
klozetů, který zabraňuje
ulpívání nečistot

SPODNÍ NAPOUŠTĚNÍ
levé spodní napouštění do nádrže
série Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

série Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

VARIO
odpad Vario umožňuje
napojení vodorovné,
svislé i šikmé

1+3 PACK
více produktů v jednom balení

BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ
boční napouštění do nádrže
zleva i zprava

série Petit

série Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

vodovodní baterie & příslušenství

série Mio, Tigo a Olymp

HANDICAP

SENSOR
automatické splachování urinálů

série Mio a Olymp

urinály Golem a Domino

6 l/min
Maximální průtok 6 l/min

koupelnový nábytek
400 kg
garantovaná nosnost
400 kg

RECYKLACE

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepeny PUR lepidlem = nejvyšší
voděodolnost a přilnavost materiálů

12 l/min
Maximální průtok 12 l/min

série Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra plus
a Lyra pack

100% recyklovatelný
výrobek

ECO stop

všechny keramické výrobky

50%

ZÁRUKA

30 000 CYCLES
nejkvalitnější dveřní panty testované
na 30 000 cyklů

keramické výrobky

série Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus
SAFETY stop
38°

ECO STOP
50% regulace průtoku

SAFETY STOP
bezpečnostní pojistka teploty vody
nastavená na 38°C

20 000 CYCLES
nejkvalitnější dveřní panty testované
na 20 000 cyklů

WC sedátka

série Cube, Petit, Lyra, Lyra plus a Zeta

38°
18°

RYCHLÁ REAKCE
nastavení požadované teploty vody

SLOWCLOSE
důmyslný mechanismus
zpomalující sklápění sedátka
série Cubito, Mio, Tigo, Olymp
a Lyra plus

TEST 30 kg
zásuvky s minimální nosností 30 kg
série Pure, Cubito, Mio a Tigo

ANTIBAK

VARIABILNÍ UPEVNĚNÍ
SPRCHOVÉ TYČE

materiál sedátek je obohacený
o složku s trvalým antibakteriálním
a protiplísňovým účinkem

ZÁRUKA
WC sedátka

HOME SERVIS
záruční servis u zákazníka
série Pure, Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Cube,
Petit, Lyra plus, Lyra, Lyra pack a Zeta

ECODISK
kartuše Ecodisk regulují množství
a teplotu míchané vody, dokáží
snížit spotřebu na polovinu!
série Tigo a Lyra plus

přehled benefitů
vodovodní baterie & příslušenství

OPTIM ECO
pootočením kroužku na kartuši lze
regulovat teplotu míchané vody;
vyšroubováním vymezovacího
šroubku na ovládacím dříku
kartuše lze omezit průtok vody

sprchové kouty & zástěny

vany & vaničky

JIKA perla GLASS
speciální povrchová úprava
skla; usnadňuje údržbu,
prodlužuje životnost

ANTISLIP
protiskluzová úprava van & vaniček

série Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo
a Lyra plus

série Mio, Olymp a Lyra

100% ACRYLIC
všechny naše vaničky a vany jsou
vyrobeny ze 100% akrylátu

20 000 CYCLES
pojezdy sprchových koutů jsou
testovány na 20 000 cyklů
POLOHOVATELNÝ DRŽÁK
RUČNÍ SPRCHY

série Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo
a Lyra plus

série Mio, Olymp/Lyra a Rio

MADE IN EU
vyrobeno v Evropské unii

4/5 mm
tloušťka skla sprchových
koutů a dveří
SPRCHOVÁ SADA
sprchový set obsahuje ruční
sprchu, hadici a držák nebo
sprchovou tyč
série Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra, Lyra
plus, Dino, Talas, Nariva, a Rio

série Lyra plus - čtvercový kout
(4 mm - pevná stěna, 5 mm - posuvné
dveře)

PREMIUM

vany Tanza plus, vaničky Pure

4 mm
tloušťka skla sprchových
koutů a dveří
série Lyra plus - čtvrtkruhový kout

SENSOR
Senzorové baterie Sensor inox a Sensor

STANDARD
6 mm
tloušťka skla sprchových
koutů, dveří a vanových
zástěn

série Dino

STANDARD STEEL
tloušťka oceli + 3 vrstvy smaltu
- až 2,2 mm
vany Tanza, Alma, Praga

série Cubito pure, Cubito, Mio a Tigo

100 mm
Rozteč nástěnné baterie - 100 mm

PREMIUM STEEL
tloušťka oceli + 3 vrstvy smaltu
- až 3 mm

ECO

ECO STEEL
tloušťka oceli + 3 vrstvy smaltu
- až 1,8 mm
vany Riga a Riga mini, Soﬁe

8 mm
tloušťka skleněných stěn
série Pure

70 000 CYCLES
Všechny vodovodní baterie jsou
testovány na 70 000 cyklů.

RECYKLACE
100% recyklovatelný výrobek
2 000 mm
výška skleněných stěn
série Pure

ZÁRUKA
vany a sprchové vaničky
CLEAN TOUCH
funkce pro snadné čištění trysek
sprchy; měkké gumičky při lehkém
dotyku zaručují snadné olamování
vodního kamene

1 950 mm
výška sprchových
koutů a dveří
série Cubito Pure

ZÁRUKA
vana Tanza plus

všechny horní a ruční sprchy vyjma
3.6742.0.004.041.1

1 900 mm
výška sprchových
koutů a dveří

série Mio a Lyra

série Lyra plus

1 850 mm
výška sprchových
koutů a dveří
série Cubito a Mio

ZÁRUKA
5 let na kartuš a povrch baterie

L/P
levopravá varianta
sprchové kouty a dveře série
Cubito pure a Lyra plus

ZÁRUKA
ZÁRUKA
2 roky na sprchové příslušenství

5 let na sprchové kouty a dveře
Cubito pure; 3 roky na sprchové
kouty Cubito, Mio, Lyra plus
a na vanové zástěny Cubito

koupelnové doplňky

10 let na koupelnové doplňky
série Design, Cubito, Mio, Pure, Heritage,
Basic a Generic

30 let na koupelnové doplňky
série Universum

Q TEST
takto označený výrobek prošel
všemi kvalitativními testy
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ostatní

ANTI TWIST
všechny sprchové hadice
jsou vybaveny systémem proti
překroucení, který je ukrytý
v kónusu sprchové hadice

stojany JIKA

Pro více informací a ceny stojanu kontaktujte obchodní tým JIKA nebo zákaznický servis.
stojany na koupelnové série

stojany na koupelnové série

PŘEHLED SORTIMENTU
keramika

nábytek

CUBE a PETIT

C U B I TO p u r e

CUBE a PETIT

vodovodní baterie

CUBE a PETIT

záruka na koupelnový nábytek

doplňky

CUBE a PETIT

nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů

záruka na koupelnový nábytek

záruční servis u zákazníka

záruka na keramické výrobky

takto označený výrobek prošel
všemi kvalitativními testy

nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů
jednoduché, speciální neviditelné
upevnění krytu na sifon
materiál sedátek je obohacený
o složku s trvalím antibakteriálním
a protiplísňovým účinkem

záruční servis u zákazníka

důmyslný mechanismus zpomalující
sklápění sedátek

speciální povrchová úprava keramiky,
usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost
systém splachovacích kanálků
po celém obvodu klozetové mísy
zaručuje dokonalé omytí

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
90 × 200 × 120 cm

barevné kombinace

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
90 × 130 × 120 cm

barevné kombinace

stojany na sprchové kouty

stojany na sprchové dveře
barevné kombinace

barevné kombinace

sprchové kouty
sprchové dveře
záruka na sprchové kouty
CUBITO pure, TIGO

sprchový kout CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

sprchový kout LYRA plus

sprchový kout CUBITO
80 × 80 × 185 cm

8 × 80 × 190 cm
80

90 × 90 × 185 cm

9 × 90 × 190 cm
90

100 × 100 × 185 cm

sprchové dvojdílné dveře CUBITO PURE

záruka na sprchové kouty
MIO, LYRA plus

100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

transparentní
transparentní
ransparentní
dekor arct
c
arctic

speciální povrchová úprava
skla, usnadňuje údržbu,
prodlužuje životnost

transparentní

stripy

jednokřídlé
sprchové jednokříd
í é dveře CUBITO PURE
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

dekor arctic

dekor CUBITO

transparentní

sprchový kout CUBITO PURE

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

pojezdy sprchových koutů
jsou testovány na 20 000 cyklů

sprchový kout CUBITO PURE

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

sprchový kout MIO

80 × 195 cm
90 × 195 cm

transparentní
dekor arc
ic
arctic

transparentní

dekor arctic

dekor arctic

80 × 80 × 185 cm
90 × 90 × 185 cm
100 × 100 × 185 cm

sprchové skládací dveře CUBITO PURE
transparentní
dekor arctic
arc ic

sprchové jednokříd
í é dveře LY
L
RA plus
jednokřídlé
LYRA
80 × 190 cm
90 × 190 cm

transparentní

tloušťka skla sprchových koutů
CUBITO pure, MIO, TIGO

transparentní

sprchový kout asymetrický
asymetr cký TIGO

transparentní

LLYRA
RA plus
sprchový kout LY

arct c
dekor arctic
100 × 80 × 195 cm
100

stripy
dekor arct
c
arctic

80 × 80 × 190 cm
8
9
0 × 90 × 190 cm
90

tloušťka skla sprchových koutů
LYRA plus
transparentn
transparentní
transparentní

stripy

dekor arctic

dekor arctic

L
RA plus
sprchové skládací dveře LY
LYRA
80 × 190 cm
90 × 190 cm

sprchové dveře kyvné, tzv. lít
lítačky
í ačky LYRA
L RA plus
LY
80 × 190 cm
90 × 190 cm

výška sprchových dveří
CUBITO pure, TIGO

výška sprchových dveří
LYRA plus

výška sprchových dveří
MIO

transparentní

transparentní

str py
stripy

str py
stripy

dekor arctic

dekor arctic

záruka na sprchové dveře CUBITO pure

záruka na sprchové dveře LYRA plus

speciální povrchová úprava skla,
usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost

pojezdy sprchových dveří jsou testovány
na 20 000 cyklů

tloušťka skla sprchových dveří CUBITO pure

tloušťka skla sprchových dveří LYRA plus

výška sprchových dveří CUBITO pure

výška sprchových dveří LYRA plus

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
90 × 200 × 120 cm

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
90 × 200 × 120 cm

oboustranné stojany na koupelnové doplňky

deska na koupelnové doplňky
barevné kombinace

záruka
na koupelnové
doplňky

záruka
na koupelnové
doplňky

DESIGN
záru
ka
na kou
doplňkypelnové

záru
ka
na kou
dop pelnové
lňky

DESIG

barevné kombinace

DESIGN
záruka na koupelnové doplňky

DE

N

SIGN

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
70 × 90 cm

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
70 × 180 × 35 cm

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
45 × 180 × 35 cm

stojany na podomítkové moduly

deska na podomítkové moduly

stojany na vodovodní baterie a sprchové příslušenství
barevné kombinace

barevné kombinace
tlačítka pro podomítkové moduly

podomítkové moduly
PL8

tlačítka pro podomítkové moduly

PL8

PL8

PL8

PL8

PL8

PL9

PL8

PL9

PL9

záruka na rám

PL8

garantovaná
nosnost 400 kg

záruční servis
u zákazníka

PL9

PL9

PL9

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
70 × 180 × 35 cm
45 × 180 × 35 cm

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
70 × 90 cm

X.XXXX.X.XXX.XXX.X
70 × 180 × 35 cm
45 × 180 × 35 cm

stojany JIKA

baterie

3.511K.1.004.222.1

demoverze umyvadlové baterie Cubito 3.1142.1.004.001.1

demoverze umyvadlové baterie Nantes 3.511K.1.004.220.1

3.1171.1.004.003.1

3.511K.1.004.232.1

demoverze umyvadlové baterie Mio 3.1171.1.004.001.1

demoverze umyvadlové baterie Nantes 3.511K.1.004.230.1

3.1118.1.004.003.1

3.111N.1.004.112.1

demoverze Tigo umyvadlové baterie 3.1118.1.004.000.1

demoverze umyvadlové baterie Talas 3.111N.1.004.110.1

3.1128.1.004.203.1

3.511N.1.004.222.1

demoverze umyvadlové baterie Lyra plus 3.1128.1.004.200.1

demoverze umyvadlové baterie Talas 3.511N.1.004.220.1

3.1127.1.004.003.1

3.511N.1.004.232.1

demoverze umyvadlové baterie Lyra 3.1127.1.004.000.1

demoverze umyvadlové baterie Talas 3.511N.1.004.230.1

3.1172.1.004.003.1

3.111O.1.004.112.1

demoverze umyvadlové baterie Dino 3.1172.1.004.000.1

demoverze umyvadlové baterie Norma 3.1110.1.004.110.1

3.5127.1.004.203.1

3.511O.1.004.222.1

demoverze umyvadlové baterie Lyra 3.5127.1.004.200.1

demoverze umyvadlové baterie Norma 3.5110.1.004.220.1

3.111J.1.004.112.1

3.511O.1.004.232.1

demoverze umyvadlové baterie Nariva 3.111J.1.004.110.1

demoverze umyvadlové baterie Norma 3.5110.1.004.230.1

3.511J.1.004.222.1

3.151T.2.004.323.1

demoverze umyvadlové baterie Nariva 3.511J.1.004.220.1

demoverze umyvadlové baterie Sensor 3.151T.2.004.322.1

3.511J.1.004.232.1

3.141T.2.003.323.1

demoverze umyvadlové baterie Nariva 3.511J.1.004.230.1

demoverze umyvadlové baterie Sensor 3.141T.2.003.322.1

3.111K.1.004.112.1
demoverze umyvadlové baterie Nantes 3.111K.1.004.110.1

Pro více informací a ceny stojanu kontaktujte obchodní tým JIKA nebo zákaznický servis.
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samostatné demoverze
na keramické destičce
na objednávku

3.1142.1.004.003.1

školení

Nezbytným základem pro kvalitní návrh, realizaci koupelny i pro odborné poradenství zákazníkovi je dostatek odpovídajících informací
přímo od výrobce. Proto již řadu let pořádáme školení pro profesionály (instalatéry, obchodní partnery, projektanty atd.) v našem Centru
vzdělávání a informací LAUFEN CZ ve výrobním závodě ve Znojmě. Každoročně zde vyškolíme stovky odborníků.
Centrum přizpůsobuje tréninkové moduly různým skupinám s důrazem na technické informace, na prodejní výhody, případně
na užitnou hodnotu produktů atd. Vyškolení odborníci využívají nově nabyté zkušenosti pro práci s výrobky všech značek
z portfolia společnosti LAUFEN CZ, tedy Jika, Laufen a Roca.

Kompletní informace najdete na webových stránkách www.jika.cz/pro-profesionaly/skoleni/. Školení pro profesionální projektanty,
obchodní partnery a další odborníky připravujeme na míru podle individuálních potřeb zadavatele.
Oblasti a návrh témat naleznete v dokumentu Průvodce tréninkovými aktivitami LAUFEN CZ s.r.o.
Na vaši poptávku či jakýchkoli dotaz vám odpoví vedoucí centra produktového vzdělávání Milan Košdy, tel. 601 588 417.
V programu školení mimo jiné naleznete:

Školení instalatérů
Školení zahrnuje teoretickou část, prohlídku výrobního závodu s ukázkou
nejmodernějších výrobních technologií a především praktický nácvik montáže.
Absolventi získají certiﬁkát způsobilosti pro montáž daných výrobků. LAUFEN CZ s.r.o.
na webových stránkách www.jika.cz navíc doporučuje kontakty na certiﬁkované
absolventy kurzů všem svým zákazníkům.
O volných termínech odborných školení v CVI ve Znojmě se můžete informovat
na našich webových stránkách v sekci pro-profesionaly/skoleni, na e-mailové
adrese cvi@cz.laufen.com nebo telefonicky u produktového specialisty
Libora Žáka na čísle 606 637 788.
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dvoudenní školení
instalatérů na
výrobky značky Jika
a zajímavosti Laufen,
Roca
2

Den pracovního
klidu ČR
1

Státní svátek ČR

V rámci dvoudenního bezplatného školení (a to včetně ubytování a stravy) čeká účastníky také příjemný společenský program
s večerním posezením u dobrého vína v nezaměnitelné atmosféře historických vinných sklepů. Doprava je individuální, na vlastní
náklady. Barevně jsou označeny termíny konání školení instalatérů.
Centrum produktového vzdělávání / Školicí centrum
www.jika.cz/pro-profesionaly/skoleni/
e-mail: cvi@cz.laufen.com
tel.: +420 515 204 336
mobil: +420 606 637 788

kontakty

h e l p d e s k + 42 0 2 9 6 3 37 701

Pr ague G a ller y A rt of Bathro o m s
s lužby zákazní k ů m

e-mail: galerie@cz.laufen.com

Josef Mana, tel.: +420 602 220 840,
e-mail: josef.mana@cz.laufen.com

prodej ní tým značky JIKA v Č R

Robin Kříž, tel.: +420 724 827 026,
e-mail: robin.kriz@cz.laufen.com
David Machačný, tel.: +420 602 122 061,
e-mail: david.machacny@cz.laufen.com
Zdeněk Křižka, tel.: +420 601 570 179,
e-mail: zdenek.krizka@cz.laufen.com

Liberec

Praha

Hradec Králové
Ostrava

Plzeň
Olomouc

Brno
České Budějovice

stavební pro j e k t y

Lenka Dvořáková, tel.: +420 601 570 178,
e-mail: lenka.dvorakova@cz.laufen.com
Kateřina Uhlířová, tel.: +420 727 942 361,
e-mail: katerina.uhlirova@cz.laufen.com

z á ru č n í s e r vi s

ETRUSCA s. r. o., U Sádek 647, 253 01 Hostivice
kontaktní osoba: Petr Štěpánek,
mob.: +420 602 641 046
e-mail: etrusca@etrusca.cz,
tel.: +420 220 980 383, fax: +420 220 980 383
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Záruční list ke stažení a aktualizovaný seznam záručních středisek naleznete na webových stránkách www.jika.cz

současnost

pod p orujeme

Značka JIKA podporuje nadějné studenty designu
Společnost Laufen CZ v rámci různých projektů spolupracuje se studenty
Ateliéru keramického designu Západočeské univerzity v Plzni a studenty
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Zadání pro klauzurní práce
studentů z ateliéru Maxima Velčovského VŠUP znělo: „Minulost – současnost
– budoucnost“.

Ji k a na
EX P O 2 0 15

EXPO 2015
Společnost Laufen CZ je partnerem výstavy EXPO 2015. Značka Jika
vybavila svými produkty český pavilon nejen sanitární keramikou, ale
i obklady a dlažbami, které jsou nově v sortimentu značky. V rámci expozice
se Jika představí netradiční formou – tvorbou mladých designérů, která
vzniká v rámci projektu JIKA ART.

rea l i zuj eme

Vila Tugendhat
Dveře brněnské funkcionalistické vily
Tugendhat se po rozsáhlé rekonstrukci
opět otevřely veřejnosti. Skupina předních architektů si vytyčila společný cíl,
repliky dotažené do posledních detailů
a maximální autentičnost prostor. Výzvy
se velmi zdařile ujala i znojemská keramička Laufen pod dohledem designéra
Daniela Piršce.

pomáháme

Více než milión korun pro nemocné děti
Společnost Laufen CZ a Nadační fond Kapka naděje pomohly s rekonstrukcí
koupelen dětských oddělení dvaceti nemocnic napříč Českou republikou
v celkové hodnotě 1 800 000 korun.

naši designéři

Michal Janků JANCI Co

Petr Kubík Kubík design

Peter Wirz Process design

JIKA ART Džber

Umyvadlo Džber je prvním produktem projektu JIKA ART. Jeho cílem je přinášet umění do běžných koupelen
a zároveň dát šanci mladým designerům. Umyvadlo, jež zaujme svojí inspirací v historii, je dílem Barbory Vinařové.
Vzniklo za spolupráce Laufen CZ a pražské UMPRUM jako klausurní práce v ateliéru keramiky a porcelánu
vedeném Maximem Velčovským. Tvarově čistý a přitom unikátní design Džberu vynikne jak v interiéru pojatém
v moderních strohých liniích, tak v rustikálně laděném prostoru.
Džber patří mezi umyvadla tzv. „na desku“. Bude se vyjímat na dřevě vhodném do koupelnových prostor i na
keramickém či jiném podkladu. V dolní části disponuje průměrem 41, v horní pak 46 centimetrů a výškou 20 cm,
ucho, které lze využít k zavěšení ručníku, ho navyšuje o dalších 10 cm. Džber se vyrábí v podobě limitované edice.
Zájemci si ho mohou prohlédnout v Prague Gallery – Art of Bathrooms v Praze.

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.1014.1.000.104.1 JIKA ART Džber (včetně neuzavíratelného
odpadního ventilu s bílou keramickou krytkou
8.9818.4.000.028.1)

Cena
5 494 Kč

Prague Galler y s l užb y zá k a zní k ům
h e l p d e s k + 4 2 0 2 9 6 3 37 701, g a l e r i e @c z . l a u f e n .c o m

NOVINKA V SORTIMENTU JIKA!

o b k l a d y/d l a ž b y

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637, 120 00 Praha 2, tel. +420 296 337 711, e-mail: ofﬁce.praha@cz.laufen.com

www.jika.cz
CZ 1. vydání, T201500013521
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a detailů.
V katalogu jsou uvedeny doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 4. 2015, LAUFEN CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

