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V katalógu uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné brutto ceny bez DPH platné do 31. 3. 2014.  



preh ľad umývadlá a nábytok preh ľad umývadlá a nábytok

biely lesklý lak

wenge

wenge

biely
lesklý lak

biely

fino  

fino  

wenge  
ALU sklo matné  

fino
ALU sklo matné  

fino
ALU sklo dekor  

béžový
lesklý lak

wenge 
ALU sklo dekor  

ALU sklo

ALU sklo dekor  

biela
biela

biela

biela

creme

biela

biela boltonorech

mokka biela zelená
creme
biela

pergamon

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

45 × 37 cm
55 × 37 cm
60 × 37 cm
70 × 37 cm

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

125 × 38,5 cm

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

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

45 × 25 cm
75 × 45 cm

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

130 × 48,5 cm

130 × 47 cm

100 × 34,5 cm

PURE TIGO

CUBITO

MIO

biela

biela

biela

jaseň

dub

orechzlatý dub

čerešňa

biela

biela
biela

biely lesklý lak
biely lesklý lak

biely lesklý lak

biela

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

53 × 42 cm
65 × 48 cm

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

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

70 × 48 cm
80 × 48 cm

70 × 48 cm
80 × 48 cm

OLYMP

LYRA LYRA PACK

LYRA plus

farba čela

farba korpusu

farba korpusu / čela

farba korpusu / čela zásuvky

farba korpusu / čela

farba korpusu
farba korpusu

farba čela
farba čela

farba čela

farba korpusu

farba korpusu

farba čela

55 × 41 cm

pergamon



preh ľad umývadlá a nábytok

prehľad zápustné, vstavané a špeciálne umývadlá 

prehľad malé umývadielka a rohové umývadlá

biela biela biela

biely lesklý lak biely lesklý lak

biela

biely lesklý lak

šedá

šedý lesklý lak

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela

biela biela

biela

biela

biela

biela

bielabiela biela

64 × 55 cm

52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

55 × 43 cm
55 × 36 cm

55,5 × 42 cm

55 × 42 cm
55 × 35,5 cm

ZETA

zhora zápustné umývadlo CUBITO

malé umývadielko CUBITO

malé umývadielko OLYMP

rohové umývadlo OLYMP

malé umývadielko LYRA plus

malé umývadielko OLYMP

malé umývadielko CUBE

rohové malé umývadielko OLYMP

malé umývadielko PETIT

malé umývadielko ZETA

malé umývadielko TIGOmalé umývadielko MIO rohové malé umývadielko MIO

asymetrické malé umývadielko CUBITO ľavé asymetrické malé umývadielko CUBITO pravé

MIO

zhora zápustné umývadlo IBON

polozápustné umývadlo MIO

zdola zápustné umývadlo THALIA

polozápustné umývadlo OLYMP

CUBECUBE PETIT

dub dub dub

dub dub

dub
biela

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

50 × 34 cm
60 × 34 cm

45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm

45 × 23,5 cm

farba korpusu / čela farba korpusu farba korpusu

farba čela farba čela

farba korpusu

farba čela

55 × 41 cm

45 × 34 cm

45 × 37 cm

40 × 31 cm

50 × 23 cm

45 × 34 cm

45 × 46 cm

45 × 23,5 cm

40 × 32 cm

45 × 23,5 cm45 × 36 cm 45 × 47 cm

45 × 25 cm 45 × 25 cm

biela bielapergamon pergamon

biela

55 × 56 cm

dub

dub

pergamon pergamon

pergamonpergamon

pergamon

čerešňa

čerešňa



prehľad obdĺžnikové akrylátové vane a zásteny  prehľad asymetrické a rohové vane a zásteny 

prehľad oceľové vane a zásteny 

prehľad sprchové vaničky

rovná vaňová 
zástena TIGO  

transparentná transparentná

transparentná

zakrivená vaňová 
zástena TIGO 

jednodielna vaňová zástena MIO

150 × 105 cm
160 × 105 cm
170 × 105 cm
pravá aj ľavá verzia

160 × 80/70 cm
pravá aj ľavá verzia

akrylátová asymetrická vaňa OLYMP

akrylátová vaňa TIGO

akrylátová vaňa LYRAakrylátová vaňa OLYMP

akrylátová rohová vaňa OLYMP

170 × 70 cm

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

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

akrylátová vaňa MIO akrylátová asymetrická vaňa MIO

dvojdielna vaňová 
zástena CUBITO

dvojdielna vaňová 
zástena CUBITO

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

dekor CUBITO

dekor CUBITO

dekor CUBITO

dekor CUBITO

jednodielna vaňová 
zástena CUBITO

jednodielna vaňová 
zástena CUBITO

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

80 × 150 cm 80 × 150 cm

75 × 140 cm

75 × 140 cm

115 × 140 cm

115 × 140 cm

91 × 150 cm

170 × 80 cm
180 × 80 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

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

70 × 70 × 13,5 cm
80 × 80 × 14,5 cm
90 × 90 × 14,5 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

90 × 72 × 8 cm
 
 

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

90 × 72 × 11 cm

100 × 80 × 8,5 cm 80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

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

140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

160 × 75 cm
170 × 75 cm

105 × 70 cm

akrylátová vaňa CUBITO

oceľová vaňa PRAGA

oceľová vaňa TANZA / TANZA plus oceľová vaňa RIGA

akrylátová štvorcová vanička 
OLYMP

keramická štvorcová vanička
NEO-RAVENNA

keramická štvorcová vanička
RAVENNA

oceľová štvorcová vanička
SOFIA

keramická obdĺžniková vanička
NEO-RAVENNA

keramická obdĺžniková vanička
RAVENNA

keramická štvrťkruhová vanička
RAVENNA

akrylátová štvrťkruhová vanička
OLYMP

oceľová vaňa ALMA

oceľová vaňa RIGA mini

145 × 145 cm 150 × 100
pravá aj ľavá verzia

105 × 70 cm

K obdĺžníkovým oceľovým vaniam odporúčame vaňové zásteny CUBITO.

K obdĺžnikovým oceľovým vaniam odporúčame vaňové zásteny CUBITO.

hrúbka materiálu TANZA 2,8 mm, 
TANZA plus 3,5 mm

hrúbka materiálu 3,1 mm hrúbka materiálu 2,9 mm

keramická obdĺžniková vanička
NEO-RAVENNA

keramická asymetrická vanička
TIGO



preh ľad sprchové kúty a dvere preh ľad vodovodné  batérie

preh ľad sprchové príslušenstvo

preh ľad kúpeľňové doplnky 

transparentný transparentný stripy 

stripy 

stripy stripy stripy 

transparentný

transparentný

transparentné transparentné transparentné

transparentné transparentné transparentné

transparentný transparentný

transparentný

dekor arctic dekor arctic

dekor arctic

dekor arctic dekor arctic dekor arctic

dekor arctic dekor arctic dekor arctic

dekor arctic dekor arctic

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

80 × 80 × 185 cm
90 × 90 × 185 cm
100 × 100 × 185 cm

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

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

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

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

100 × 80 × 195 cm

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

80 × 80 × 185 cm
90 × 90 × 185 cm
100 × 100 × 185 cm

sprchový kút CUBITO PURE

sprchový kút CUBITO PURE sprchový kút LYRA plus

sprchový kút LYRA plussprchový kút asymetrický TIGO

sprchový kút CUBITO PURE sprchový kút MIO

sprchové dvojdielne dvere CUBITO PURE sprchové jednokrídlové dvere CUBITO PURE

sprchové jednokrídlové dvere LYRA 
plus 

sprchové skladacie dvere CUBITO PURE

hlavové sprchy CUBITO ručné sprchy MIOhlavové sprchy MIO

hlavové sprchy OLYMP/LYRA

ručné sprchy CUBITO

ručné sprchy RIO ručné sprchy OLYMP/LYRA

sprchové skladacie dvere
LYRA plus

sprchové dvere výkyvné, tzv.lietačky 
LYRA plus

batéria CUBITO

CUBITO

BASICHERITAGE GENERIC UNIVERSUM

PUREDESIGN MIO

batéria MIO batéria TIGO 

batéria TALAS 

batéria OLYMP

batéria NARIVAbatéria LYRAbatéria LYRA plus

batéria SENSOR INOX batéria SENSORbatéria DINO

ručné sprchy LYRA plus

dekor CUBITO

100 × 80 × 195 cm

sprchový kút asymetrický 

preh ľad 

ručné sprchy 

sprchový kút CUBITO

transparentný

dekor arctic
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kúpeľňová sér ia

Aj dôležité rozhodnutia môžu byť dielom okamžiku. Vstúpte s nami do kúpeľne, v ktorej sa 
budete môcť nadýchnuť nadčasovej elegancie a okamžite si zamilujete budúcnosť. Bude patriť 
čistým líniám, noblesnému vzhľadu a úplne jednoduchým riešeniam priestoru.

Praktické umývadlá PURE s hĺbkou 34,5 cm sa inštalujú na stenu. Je možné ich doplniť 
priestrannou skrinkou, doskou či len chrómovaným sifónom.

Či už zvolíte umývadlo (50, 60, 80 × 34,5 cm), alebo dvojumývadlo (100 × 34,5 cm)
s asymetricky umiestnenou batériou, ušetríte miesto a získate vo svojej kúpeľni komfortný
priestor navyše.

Takto označený výrobok 
prešiel všetkými 
kvalitatívnymi testami.

Záruka 10 rokov na všetky 
keramické výrobky 
a kúpeľňové doplnky.

Špeciálny keramický povrch, 
ktorý odpudzuje vodu a zabraňuje 
usadzovaniu prachu i vodného 
kameňa.
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kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia

Luxusný vzhľad zásuviek zvýrazňujú elegantné chrómované úchyty nad 
bielo lakovaným čelom. Blýskajú sa v kúpeľni v dokonalej symbióze 
s dizajnovou keramikou.

Najkratšie dvojumývadlo značky JIKA je široké iba 100 cm, takže sa vojde i do veľmi malej kúpeľne. Napriek tomu pomôže 
vytvoriť potrebný komfort a dostatok intímneho priestoru. Môže byť v kombinácii s umývadlovou skrinkou so zásuvkami, 
alebo iba s dizajnovými chrómovanými sifónmi. 

Biela je večnou a nadčasovou farbou našich kúpelní. Avšak rada PURE ju 
rafinovane kombinuje s jemnými orechovými tónmi. Stačí otvoriť dvierka 
a drevený dekor políc hrejivo zasvieti i pohladí.

Plnovýsuvné pojazdy  
zásuviek.

Pojazdy zásuviek  
s brzdou a dojazdom.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné pánty 
testované na 30 000 cyklov.

TEST 30 KG
Zásuvka s minimálnou  
nosnosťou 30 kg.

HOME SERVIS
zárucný servis u zákazníka.
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GENERIC MIOPURE

Kúpeľňové doplnky Generic 
nájdete v kapitole Kúpeľňové 
doplnky. Batérie Mio nájdete v kapitole 

Mio na stranách 108-115.
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kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1342.1.xxx.106.1 umývadlo 50 cm s otvorom pre batériu vpravo 64,88 €
4.5580.1.174.500.1 skrinka pod umývadlo 50cm, s 1 zásuvkou 235,76 €
4.5580.2.174.500.1 skrinka pod umývadlo 50cm, s 2 zásuvkami 267,06 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1342.2.xxx.106.1 umývadlo 60 cm s otvorom pre batériu vpravo 83,97 €
4.5583.1.174.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm, s 1 zásuvkou 252,94 €
4.5583.2.174.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm, s 2 zásuvkami 284,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1342.3.xxx.106.1 umývadlo 80 cm s otvorom pre batériu vpravo 148,85 €
4.5587.1.174.500.1 skrinka pod umývadlo 80 cm, s 1 zásuvkou 284,23 €
4.5587.2.174.500.1 skrinka pod umývadlo 80 cm, s 2 zásuvkami 313,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1442.2.xxx.104.1 dvojumývadlo 100 cm s dvoma otvormi pre batériu 209,92 €
4.5590.1.174.500.1 skrinka pod umývadlo 100 cm, s 1 zásuvkou 316,56 €
4.5590.2.174.500.1 skrinka pod umývadlo 100 cm, s 2 zásuvkami 392,29 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

4.5593.1.174.500.1 stredná skrinka, 1 dvere ľavé, 1 polica drevodekor 198,39 €
4.5593.2.174.500.1 stredná skrinka, 1 dvere pravé, 1 polica drevodekor 198,39 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

4.5595.1.174.500.1 vysoká skrinka, 1 dvere ľavé, 5 políc, drevodekor 267,06 €
4.5595.2.174.500.1 vysoká skrinka, 1 dvere pravé, 5 políc, drevodekor 267,06 €

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

umývadlo s povrchovou úpravou Jika perla bude k dispozícii od leta 2013

umývadlo s povrchovou úpravou Jika perla bude k dispozícii od leta 2013

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla).

umývadlo 50 cm  

umývadlo 60 cm  

umývadlo 80 cm  

vysoká skrinka  

stredná skrinka   

dvojumývadlo 100 cm  
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kúpeľňové dop lnkykúpeľňové dop lnky

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843B.1.004.000.1 
 

WC súprava vrátane kefy 
a sklenenej nádoby, výška  
40 cm, chróm

21,40 €
 

Náhradné diely
3.983W.0.000.001.1 sklenená nádoba 5,47 €
3.983W.4.004.001.1 WC kefa bez tyče 3,00 €
3.983W.4.004.002.1 WC kefa s tyčou 13,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.3.004.000.1 háčik na uteráky, výška 

5,2 cm, chróm
5,28 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853B.2.004.000.1 sklenená polička 60 cm

vrátane držiakov, chróm
13,07 €

Náhradný diel:
3.983W.5.000.003.1 sklenená polička 60 cm 11,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853B.1.004.000.1 sklenená polička 40 cm

vrátane držiakov, chróm
11,46 €

Náhradný diel:
3.983W.5.000.002.1 sklenená polička 40 cm 8,48 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.833B.1.004.000.1 držiak so sklenenou mydlovnič-

kou,priemer 11 cm, chróm
13,8 €

Náhradný diel:
3.983W.3.000.002.1 sklenená mydlovnička 4,76 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.823B.1.004.000.1 držiak so skleneným pohárikom,

výška 11,5 cm, chróm
14,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843B.2.004.100.1 držiak toaletného papiera, 

chróm
19,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843B.2.004.000.1 držiak toaletného papiera

s krytom, chróm
33,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky 40 cm, 

chróm
22,03 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky 60 cm, 

chróm
25,90 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.6.004.000.1 polica na uteráky so závesnou

tyčou, 50 × 30 cm, chróm
81,97 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.4.004.000.1 držiak uteráka 22,5 × 12,5 cm,

chróm
18,63 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.4.004.400.1 držiak uteráka 22,5  × 16,5 cm,

chróm
19,62 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813B.1.004.400.1 držiak uteráka, otočný, 41 cm, 

chróm
19,62 €Kúpeľňové doplnky PURE sú jemné, príjemne hladké do ruky. Kombinácia matne bieleho skla a chrómu 

povyšuje praktický doplnok na dizajnovú lahôdku, na detail, ktorý je bodkou za dokonalým dielom. 
Poskytujeme na ne desaťročnú záruku.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.833B.2.004.100.1
 

držiak so skleneným dávkova-
čom tekutého mydla, obsah 
203 ml, chróm

22,39 €
 

Náhradný diel:
3.983W.3.004.001.1 pupmička pre dávkovač 

tekutého mydla
9,96 € 
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Čisté, moderné tvary keramiky, nábytku i každého z doplnkov vychádzajú z priamočiarej geometrie 
súčasných trendov. V bielom vyhotovení, v kombinácii lesklého laku a chrómovaných úchytiek, je 
nadčasovým módnym variantom. Samozrejmosťou v luxusnej rade Cubito značky Jika je dokonalé 
technické vyhotovenie s dôrazom na funkčnosť.

Asymetrické umývadlá sú aktuálnym trendom pri riešení kúpeľní nielen v atypických
miestnostiach. Umývadlo CUBITO so šírkou 75 cm s odkladacou plochou podľa 
požiadaviek vľavo či vpravo ideálne využije každý centimeter miesta i na veľmi malom 
priestore.

Umývadlová výklopná skrinka v kombinácii s malým umývadielkom CUBITO zaberie 
v kúpeľni vskutku zanedbateľný priestor. Je široká 45 cm a hlboká iba 25 cm a pritom 
sa do nej vojdú nielen toaletné potreby, ale aj čistiace prostriedky.

kúpeľňová sér ia
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Komfortné riešenie pre malé kúpeľne samostatne žijúcich študentov i manažérov, rovnako ako pre kúpeľňu pre 
hostí. Moderný dizajnový nábytok CUBITO ukrýva nadštandardný úložný priestor v umývadlovej skrinke  
i v kontajnere, ktorý navyše poslúži ako praktický taburet (vybavený sedákom) či ďalšia odkladacia plocha.

Dvojumývadlo s nábytkom vo vyhotovení FINO oteplí kúpeľňu svetlými drevenými tónmi. Umývadlová 
skrinka je k dispozícii nielen klasicky s 1 alebo 2 zásuvkami, ale novo tiež vo variante so 4 zásuvkami, 
prípadne s 2 zvisle delenými.

Dizajn dotiahnutý do posledného detailu: batérie Cubito zdôrazňujú moderné geometrické tvary. 
Špeciálna povrchová úprava umývadiel zaručuje ľahkú držbu. Variabilný nábytok v rôznom vyhotovení 
vyhovie dámskemu i pánskemu vkusu. Dekorované sklo je variantom pre skrinky i sprchové kúty.

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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Nábytok Cubito ponúka širokú škálu kombinácií rôznych typov skriniek a ich povrchových úprav. 
Sortiment rozširujú dosky s výrezmi pod umývadlá v šírkach 45-75cm, skrinky pod dosky či kontajner 
na kolieskach, ktorý je možné doplniť mäkkým sedákom. Podpera dosky poslúži ako držiak na uterák.

Klasické umývadielko s batériou uprostred je možné nahradiť zaujímavejšou a priestorovo úspornejšou 
verziou s batériou a odkladacou plochou vpravo či vľavo. Napriek tomu, že je hlboké len 25cm, je 
možné ho doplniť nielen chrómovaným sifónom, ale aj umývadlovou skrinkou v klasickom dvierkovom 
alebo výklopnom vyhotovení.

Čisto geometrické tvary vychádzajú z moderných trendov pri zariaďovaní interiérov. Na prvý pohľad 
prekvapia jednoduchou líniou a zaujmú praktickosťou. Pre priestranné kúpeľne je určené dvojumývadlo 
Cubito 130cm. Vynikne ako solitér s chrómovanými sifónmi, ale aj funkčne prepojené s nábytkom.

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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Kompletnú ponuku 
sprchových vaničiek 
nájdete na strane 274.

Kúpeľňové doplnky Design 
a Generic nájdete v kapitole 
Kúpeľňové doplnky.

CUBITO pure
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Ponuku podomietkových modulov nájdete 
na strane 279.

GENERICCUBITO
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Spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o. 
bolo udelené pre značku JIKA 
Osvedčenie o vhodnosti použitia 
výrobku do stavby a zároveň 
licencia o používaní značky 
„Osvedčené pre stavbu“.

Špeciálny keramický povrch s mimoriadnymi hygienickými vlastnosťami, ktorý 
odpudzuje vodu a zabraňuje usadzovaniu prachu i vodného kameňa. Inšpiráciu našli 
tvorcovia priamo v kráľovnej kvetín – v ruži. Rovnako ako na jej okvetných plátkoch sa 
voda zbalí do kvapôčok, ktoré sa rýchlo skotúľajú preč. Stačí teda prúd vody, občas 
preleštiť povrch umývadla, klozetu či bidetu vlhkou handričkou dosucha. 

JIKA perla patrí do radu špeciálnych povrchov s vodu odpudzujúcou charakteristikou, 
ktorá svojmu užívateľovi výrazne šetrí čas strávený namáhavým čistením jeho privátnych 
priestorov. Jika myslí skutočne na všetkých. Medzi keramiku s povrchovou úpravou JIKA 
perla patrí set Mio so svojimi tradičnými elegantnými tvarmi i set Cubito a Pure určený pre 
náročnejšieho zákazníka.

Systém splachovacích
kanálikov po celom
obvode klozetovej misy
zaručuje dokonalé umytie.

Keramika je 100% recyklovateľná 
a môže byť v podobe granulá-
tu opäť vrátená do výrobného 
procesu, alebo využitá v iných 
priemyslových odvetviach.

Dômyselný mechanizmus
spomaľujúci sklápanie WC
dosky séria Cubito.

Záruka 10 rokov na všetky 
keramické výrobky a kúpeľňové 
doplnky.

Keramika JIKA je svetoznáma s dlhoročnou tradíciou, vysokou kvalitou 
i dobrou cenou. Vyrába sa ekologicky, z tých najlepších prírodných 
surovín vo dvoch domácich továrňach, v Znojme a Bechyni. Vďaka 
rozsiahlej automatizácii výroby a najmä vďaka technológii tlakového liatia, 
ktorá je vynálezom spoločnosti Laufen od roku 1985, ubudlo ľudskej driny, 
ale stále môžeme označiť každý keramický výrobok JIKA prakticky za 
ručnú prácu. Špecifi cké zloženie keramického črepu po výpale (tzv. 
Diturvit) a glazovaní zaisťuje minimálnu nasiakavosť a veľmi hygienický 
povrch. Na výrobu sa používa liata hmota, alebo šlika, čo je zmes vody, 
ílu, kaolínu, živca, kremičitého piesku a prísady jemne mletých 
keramických črepov. Tlakom na šliku v poréznej forme sa vytlačí voda 
a vytvorí sa črep s hrúbkou 9,0 až 10 mm, ktorý sa následne suší 
a glazuje. Na veľké umývadlá či na keramické vaničky sa používa hmota 
s prídavkom žiarohliny (fi ne fi reclay), pri ktorej vypálení dochádza iba 
k minimálnej a zanedbateľnej deformácii a to umožňuje výrobu i veľmi 
rozmerných kusov (takmer 2 metrových umývadiel).

Existuje celá rada dôvodov, prečo si vybrať keramiku JIKA do svojej 
kúpeľne. Za všetky spomeňme ľahko čistiteľné klozety. Napriek 
všeobecnému presvedčeniu to stále nie je samozrejmosť.  Dôkladnú 
údržbu a hygienicky čistú toaletu zaistí iba dokonale glazovaný povrch 
používaných výrobkov. Taký, aký majú klozety JIKA. Na prvý pohľad 
zistíte, čo odlišuje naše výrobky od iných produktov a oslovuje zákazníkov 
v mnohých krajinách: dokonalé glazovanie splachovacích kruhov 
a sifónov. Vďaka tomu ostáva na týchto miestach menej nečistôt i baktérií 
a ľahko sa čistia.  

Usušené a glazované výrobky sa 
vypaľujú pri teplote až 1240 °C. 

Na výrobu keramických vaničiek 
sa používa najmodernejšia 
technológia TRIOTECH.  

Každý výrobok je vyvíjaný 
dizajnérmi v 3D vo vývojovom 
stredisku.

Na výrobu keramiky sa používa nielen 
vysoko kvalitný kaolín, ale i ďalšie suroviny 
ako íly, živce, kremičité piesky ai. 

Automatická linka s podielom ručnej 
ľudskej práce.

FKS – poloautomatická linka 
s podielom ručnej ľudskej práce.

Prečo do vaše j  kúpeľne pat r í 
keramika J IKA?

01_IQ_Net_LCZ_ISO_9001_en(2009-2012)_2518849895540.pdf   1   3/6/13   4:24 AM

02_CZ_ISO_certificate_-_CQS_cs(2009-2012)_2518852244451.pdf   1   3/6/13   4:25 AM

výhody keramikytechno lóg ia
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

biela

8.1042.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 63,17 €
8.1042.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 65,69 €
8.1042.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 78,34 €
8.1995.1.xxx.028.1 kryt na sifón s inštalačnou súpravou

(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)
74,23 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7473.0.004.000.1 umývadlový sifón Cubito 5/4” 

– 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

biela

8.1042.6.xxx.yyy.1 umývadlo 85 cm x x 202,06 €
8.1995.1.xxx.028.1 kryt na sifón s inštalačnou súpravou

(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)
74,23 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7473.0.004.000.1 umývadlový sifón Cubito 5/4” 

– 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

8.1142.2.xxx.yyy.1 umývadielko 45 cm x x 56,83 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7473.0.004.000.1 umývadlový sifón Cubito 5/4” 

– 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena
biela

8.1142.3.xxx.yyy.1 asymetrické umývadielko 
45 cm, vrátane inštalačnej sady, 
s odkladacou plochou vl’avo

x x 60,52 €

8.1142.4.xxx.yyy.1 asymetrické umývadielko 
45 cm, vrátane inštalačnej sady 
s odkladacou plochou vpravo

x x 60,52 €

Objednať zvlášť: Cena
3.7473.0.004.000.1 umývadlový sifón Cubito 5/4” 

– 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

8.1242.2, pravé

8.1142.4, pravé

8.1242.1, ľavé

8.1142.3, ľavé

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

8.1242.1.xxx.yyy.1 asymetrické umývadlo 75 cm, ľavé x x 150,35 €
8.1242.2.xxx.yyy.1 asymetrické umývadlo 75 cm, pravé x x 150,35 €
8.1995.1.xxx.028.1 kryt na sifón s inštalačnou sadou 

(č. výr.: 8.9001.5.000.000.1)
74,23 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7473.0.004.000.1 umývadlový sifón Cubito 5/4” 

– 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla). Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla).

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

umývadlo 55, 60, 65 cm  

umývadlo 85 cm  

umývadielko 45 cm  

asymetrické umývadielko 45 cm  

asymetrické umývadlo 75 cm  

keramikakeramika
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Ch. 304

Ch. 302

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 304 302 Cena
biela

8.3142.2.xxx.yyy.1 závesný bidet Cubito x x 125,34 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava 

s chrómovanými krytkami
3,70 €

 Pre sériu Cubito odporúčame stojace klozety, kombiklozety a bidety série Mio, ktoré nájdete na strane 96.

JIKA PERLA
Špeciálna úprava povrchu keramických 
výrobkov odpudzujúca vodu. Možno 
objednať na všetky keramické výrobky 
setov Mio, Cubito a Pure za príplatok 
31,50 € bez DPH.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.2042.2.xxx.000.1 závesný klozet Cubito 140,44 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9271.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 

úpravou, rýchloupínacie oceľové príchytky
44,00 €

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96€

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích kanálikov po 
celom obvode klozetovej misy zaru-
čuje dokonalé umytie.

SLOWCLOSE
Dômyselný mechanizmus
spomaľujúci sklápanie 
WC dosky.

dvojumývadlo 130 cm s krytom na sifón

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

8.1442.0.xxx.yyy.1 dvojumývadlo 130 cm x x 307,78 €
8.1995.1.xxx.028.1 kryt na sifón s inštalačnou 

súpravou 
(č.výr.: 8.9001.5.000.000.1)

74,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1742.2.000.104.1 zápustné umývadlo 55 cm, 1 otvor pre batériu 78,08 €
8.1742.2.000.108.1 zápustné umývadlo 55 cm, 3 otvory pre batériu 78,08 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 

(pre dvojumývadlo objednať 2 ks)
1,85 €

3.7473.0.004.000.1 Cubito umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, 
mosadz

40,76 €

3.7242.0.004.010.1 Cubito rohový ventil 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

Príslušenstvo Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 

(pre dvojumývadlo objednať 2 ks)
1,85 €

3.7473.0.004.000.1 Cubito umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, 
mosadz

40,76 €

3.7242.0.004.010.1 Cubito rohový ventil 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla).

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla).

dvojumývadlo 130 cm  

zápustné umývadlo CUBITO  

umývadlový sifón a rohový venti l  

závesný bidet CUBITO  

závesný klozet CUBITO  

keramikakeramika
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Pri navrhovaní sme pamätali aj 
na také detaily, ako napríklad 
ohraničenie priestoru na 
drobnosti, ktoré sa ľahko 
rozkotúľajú.

Dve veľkosti poličiek možno 
využiť na odloženie mnohých 
drobností každodennej potreby.

Vnútorný priestor spodných 
zásuviek možno individuálne 
rozčleniť plastovými priečkami.

Masívne hliníkové úchytky 
dotvárajú moderný vzhľad 
nábytku.

I ten najmenší priestor pod 
umývadielkom 45cm je možné 
využiť.

Vstavaný kôš na bielizeň ponúka 
elegantné riešenie problému kam 
so špinavou bielizňou.

Kontajner na kolieskach s veľkým 
úložným priestorom môže 
poslúžiť aj ako pohodlné sedenie.

Pre skrinky s dvoma a viac 
zásuvkami pod dvojumývadlo 
odporúčame doplniť hliníkové 
nastaviteľné nožičky.

Nad zrkadlo je možné doplniť 
elegantné a príjemné kúpeľňové 
svietidlo.

Plnovýsuvné pojazdy
zásuviek zabezpečujú 
ľahký prístup do 
zásuviek.

Pojazdy zásuviek
s brzdou a dojazdom.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR 
lepidlom = Najvyššia 
vodeodolnosť a priľnavosť 
materiálu.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimálnou
nosnosťou 30 kg.

HOME SERVIS
Záručný servis 
u zákazníka.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné 
pánty testované 
na 30 000 cyklov.

Porovnan ie JIKA nábytok
Lamino fólia gramáž 100 g/m2. 5vrstvý 
PUR lak s vysokým leskom (90–97 stupňov 
lesku), z ktorého sa neuvoľňuje 
formaldehyd, obsahuje UV fi ltre. ABS 
hrany s hrúbkou 2 a 0,8 mm sú lepené 
najkvalitnejším PUR lepidlom.

Bežný nábytok
Lamino fólia gramáž 70 g/m2. 3vrstvový lak na 
báze kyselinového rozpúšťadla uvoľňuje 
škodlivý formaldehyd a má viditeľne nižší lesk 
– stupeň max. 70. Hrany sú lepené obyčajným 
taveným lepidlom, ktoré sa pri 10 hodinovom 
teste namáčania vo vode rozlepí.

Nábytok JIKA sa okrem dobrej ceny vyznačuje vysokou odolnosťou proti vlhkosti i mechanickému poškodeniu.     
Na jeho výrobu sa používajú iba tie najkvalitnejšie lepidlá. ABS hrany s hrúbkou 2 a 0,8 mm sú z materiálu 
s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Závesy skriniek majú nosnosť až 150 kg. Pánty 
renomovanej značky Hettich vydržia neuveriteľných 150 000 cyklov, rovnako kvalitné sú i spomaľovače dvierok 
a zásuviek. Vďaka vyššej hustote drevotrieskovej dosky (napr. výrobca Egger), z ktorej sú vyrobené korpusy, je 
materiál pevnejší v ohybe a v uchytení skrutiek. Navyše má minimálne emisie formaldehydu  - emisná trieda E1 
– E1/2. Povrchy drevotrieskových dosiek sú vybavené laminovou fóliou s gramážou 100 g/m2. Na 5 stranne 
lakované dvierka zásuviek a skriniek používame MDF s vysoko lesklým 5vrstvovým PUR lakom. Vzhľad 
lakovanej plochy sa nemení, nestarne, nežltne, lebo obsahuje UV fi ltre. Všetky sklenené výplne dvierok sú 
vyrobené z kaleného bezpečnostného skla, na dekorované dvierka Cubito je použitá technológia vypaľovaného 
dekóru. Kúpeľňové osvetlenia spÍňajú európske normy a vďaka vysokému krytiu IP44 je možné ich umiestniť už 
do zóny 2, 180 cm od podlahy.

ABS hrana

PUR lepidlo

kvalitný rez a opracovanie 
= príprava plochy pre lepenie

dekoračný papier
min 100g/m2

stredová vrstva

laminovanie 
melamínovou živicou

jemné hustejšie vonkajšie 
vrstvy = lepšie držanie 
skrutiek a väčšia pevnosť dosky

MDF
plnič
základ

základ
vrchný lak

vrchný lak

ABS hranaLTD5-vrstvý lak

Lakovaný nábytek 
5vrstvý PUR lak, který neuvolňuje 
formaldehyd 
série Cubito pure, Cubito, Lyra plus

laminování melaminovou pryskyřicí 
dřevodekory (dekorační papír min 100g/m2) 
všechny série JIKA

použití PUR lepidla 
všechny série JIKA

= vysoká mechanická odolnosť
hrany nábytku a zároveň lepšia estetika

= maximálna dosiahnuteľná 
vodeodolnosť lepenej hrany

Lakovaný nábytok
5vrstvový PUR lak, ktorý neuvoľňuje 
formaldehyd (série Cubito pure, Cubito, 
Lyra plus) ABS hrany, PUR 
lepidlá (všetky série)

ABS hrany, PUR lepidlá
(všetky série)  

LTD
laminovanie melamínovou živicou, 
drevodekory (dekoračný papier 
min 100g/m2) – (všetky série) 

ISO 9001:2001, ISO 9001:2012.  Certifi kácia LQS výrobného procesu pre švajčiarsku fi rmu Laufen  Certifi kácia TÜV 
pre elektrovýzbroj.  Certifi kácia TÜV svietidiel  použitie PUR lepidiel na lepenie hrán  Adresná kontrola kvality výrobkov 
 Ochrana životného prostredia využívaním BAT technológií.

Garanc ia kva l i t y  – vý robný proces

výhody nábytkutechno lóg ie nábytku
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4. 5014. 3. 172. 500. 1
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4. 5014. 3. 172. 451. 1
4. 5014. 3. 172. 452. 1
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4. 5021. 1. 172. 500. 1 
4. 5021. 1. 172. 461. 1
4. 5021. 1. 172. 462. 1
4. 5021. 1. 172. 466. 1

4. 5021. 2. 172. 500. 1 
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bí l á
w enge/ w enge

w enge / l ak
f i no/ f i no
f i no/ l ak

bí l á
w enge/ w enge

w enge / l ak
f i no/ f i no
f i no/ l ak

4. 5014. 3. 172. 500. 1
4. 5014. 3. 172. 441. 1
4. 5014. 3. 172. 442. 1
4. 5014. 3. 172. 451. 1
4. 5014. 3. 172. 452. 1

4. 5021. 3. 172. 500. 1 
4. 5021. 3. 172. 441. 1
4. 5021. 3. 172. 451. 1

4. 5021. 1. 172. 500. 1 
4. 5021. 1. 172. 461. 1
4. 5021. 1. 172. 462. 1
4. 5021. 1. 172. 466. 1

4. 5021. 2. 172. 500. 1 
4. 5021. 2. 172. 461. 1
4. 5021. 2. 172. 462. 1
4. 5021. 2. 172. 466. 1

4. 5014. 4. 172. 500. 1
4. 5014. 4. 172. 441. 1
4. 5014. 4. 172. 442. 1
4. 5014. 4. 172. 451. 1
4. 5014. 4. 172. 452. 1

1 s k l eněná pol i č k a v ý k l opná dv í ř k a dv í ř k a l ev ádv í ř k a pr av á

4. 5021. 4. 172. 500. 1
4. 5021. 4. 172. 441. 1
4. 5021. 4. 172. 442. 1
4. 5021. 4. 172. 451. 1
4. 5021. 4. 172. 452. 1
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biela wenge fi no béžový
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.5011.1.172.441.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 171,45 €

4.5011.1.172.442.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 187,37 €

4.5011.1.172.451.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 171,45 €

4.5011.1.172.452.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 187,37 €

4.5011.1.172.500.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 181,92 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biela wenge fi no béžový lesklý 
lak

biely
lesklý lak

4.5021.4.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, výklopné dvere x 174,21 €

4.5021.4.172.441.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, výklopné dvere x 161,74 €

4.5021.4.172.442.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, výklopné dvere x 174,21 €

4.5021.4.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, výklopné dvere x 161,74 €

4.5021.4.172.452.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, výklopné dvere x 174,21 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biela wenge fi no béžový 
lesklý lak

biely
lesklý lak

4.5021.3.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, 1 polica, bez dverí 84,60 €

4.5021.3.172.441.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, 1 polica, bez dverí 84,60 €

4.5021.3.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadielko 
45x25 cm 8.1142.3/4, 1 polica, bez dverí 84,60 €

4.5021.1.172.500.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, ľavé dvere 69,59 €

4.5021.1.172.461.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, ľavé dvere 52,80 €

4.5021.1.172.462.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, ľavé dvere 52,80 €

4.5021.1.172.466.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, ľavé dvere 69,59 €

4.5021.2.172.500.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, pravé dvere 69,59 €

4.5021.2.172.461.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, pravé dvere 52,80 €

4.5021.2.172.462.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, pravé dvere 52,80 €

4.5021.2.172.466.1 dvere pre skrinku pod asymetrické 
umývadielko 45x25 cm 8.1142.3/4, pravé dvere 69,59 €

 NOVINKA 

skrinka pod umývadielko 
45 cm s 2 zásuvkami

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biela wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak
4.5012.1.172.445.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 

so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 287,08 €

4.5012.6.172.445.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
s 2 zásuvkami x 323,84 €

4.5012.1.172.447.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 354,60 €

4.5012.1.172.448.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 350,00 €

4.5012.1.172.449.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 303,07 €

4.5012.6.172.449.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
s 2 zásuvkami x 333,49 €

4.5012.1.172.455.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 287,08 €

4.5012.6.172.451.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
s 2 zásuvkami x 323,84 €

4.5012.1.172.457.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 354,60 €

4.5012.1.172.458.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 350,00 €

4.5012.1.172.459.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 303,07 €

4.5012.6.172.459.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
s 2 zásuvkami x 333,49 €

4.5012.1.172.500.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 294,24 €

4.5012.6.172.500.1 skrinka pod umývadielko 45 cm 8.1142.2 
s 2 zásuvkami x 323,77 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

skrinka pod umývadielko 45 cm  

skrinka pod umývadielko 45 cm  

skrinka pod asymetrické umývadielko 45 cm  

skrinka pod asymetrické umývadielko 45 cm  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biela wenge fi no béžový 
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.5011.2.172.441.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 208,29 €

4.5011.2.172.442.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 227,54 €

4.5011.2.172.451.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 208,29 €

4.5011.2.172.452.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 227,54 €

4.5011.2.172.500.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou, vrátane úchytky x 220,90 €

skrinka  pod umývadlo
55 cm s  2 zásuvkami

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biela wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak
4.5012.2.172.445.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 

so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 331,49 €

4.5012.7.172.445.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
s 2 zásuvkami x 366,46 €

4.5012.2.172.447.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 410,36 €

4.5012.2.172.448.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 407,76 €

4.5012.2.172.449.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 350,78 €

4.5012.7.172.449.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
s 2 zásuvkami x 378,53 €

4.5012.2.172.455.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 331,49 €

4.5012.7.172.451.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
s 2 zásuvkami x 366,46 €

4.5012.2.172.457.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 410,36 €

4.5012.2.172.458.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 407,76 €

4.5012.2.172.459.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 350,78 €

4.5012.7.172.459.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
s 2 zásuvkami x 378,53 €

4.5012.2.172.500.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 340,58 €

4.5012.7.172.500.1 skrinka pod umývadlo 55 cm 8.1042.2 
s 2 zásuvkami x 367,49 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový 
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.5011.3.172.441.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou, vrátane úchytky x 212,45 €

4.5011.3.172.442.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 230,88 €

4.5011.3.172.451.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 212,45 €

4.5011.3.172.452.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou, vrátane úchytky x 230,88 €

4.5011.3.172.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou, vrátane úchytky x 224,17 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biely wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak
4.5012.3.172.445.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3

so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 335,72 €

4.5012.8.172.445.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
s 2 zásuvkami x 372,09 €

4.5012.3.172.447.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 414,58 €

4.5012.3.172.448.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 411,95 €

4.5012.3.172.449.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 354,15 €

4.5012.8.172.449.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
s 2 zásuvkami x 376,14 €

4.5012.3.172.455.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 335,72 €

4.5012.8.172.451.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
s 2 zásuvkami x 372,09 €

4.5012.3.172.457.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 414,58 €

4.5012.3.172.458.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 411,95 €

4.5012.3.172.459.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 354,15 €

4.5012.8.172.459.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
s 2 zásuvkami x 376,14 €

4.5012.3.172.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 343,84 €

4.5012.8.172.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm 8.1042.3
s 2 zásuvkami x 365,18 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

skrinka  pod umývadlo
60 cm s 2 zásuvkami

Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač.
Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač. 4.5013.1.172.000.1 rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 60, 65, 75, 85 cm 20,00 €

4.5013.0.172.000.1  rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 55 cm 18,05 €

skrinka pod umývadlo 55 cm  

skrinka pod umývadlo 55 cm  

skrinka pod umývadlo 60 cm  

skrinka pod umývadlo 60 cm  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.5011.4.172.441.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou, vrátane úchytky x 215,82 €

4.5011.4.172.442.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 235,11 €

4.5011.4.172.451.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou, vrátane úchytky x 215,82 €

4.5011.4.172.452.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou, vrátane úchytky x 235,11 €

4.5011.4.172.500.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou, vrátane úchytky x 228,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biely wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak
4.5012.4.172.445.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4

so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 339,91 €

4.5012.9.172.445.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
s 2 zásuvkami x 376,14 €

4.5012.4.172.447.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 418,74 €

4.5012.4.172.448.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 416,18 €

4.5012.4.172.449.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 359,16 €

4.5012.9.172.449.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
s 2 zásuvkami x 388,21 €

4.5012.4.172.455.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 339,91 €

4.5012.9.172.451.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
s 2 zásuvkami x 376,14 €

4.5012.4.172.457.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 418,74 €

4.5012.4.172.458.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 416,18 €

4.5012.4.172.459.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 359,16 €

4.5012.9.172.459.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
s 2 zásuvkami x 388,21 €

4.5012.4.172.500.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
so zásuvkou a výklopnými dvierkami x 348,70 €

4.5012.9.172.500.1 skrinka pod umývadlo 65 cm 8.1042.4
s 2 zásuvkami x 376,89 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

skrinka  pod umývadlo
65 cm s 2 zásuvkami

Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač.
4.5013.1.172.000.1 rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 60, 65, 75, 85 cm 20,00 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

biely
lesklý

lak

4.5021.6.172.441.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vľavo x 221,63 €

4.5021.6.172.442.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka 
s výrezom pre sifón vľavo x 242,20 €

4.5021.6.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka 
s výrezom pre sifón vľavo x 221,63 €

4.5021.6.172.452.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vľavo x 242,20 €

4.5021.6.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vľavo x 235,16 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biely wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak

4.5021.7.172.445.1
 

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 348,41 €

 4.5021.7.172.447.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 447,71 €

 4.5021.7.172.448.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 444,93 €

 4.5021.7.172.449.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 364,50 €

 4.5021.7.172.455.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 348,41 €

 4.5021.7.172.457.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 447,71 €

 4.5021.7.172.458.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 443,93 €

 4.5021.7.172.459.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 364,50 €

4.5021.7.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vľavo

x 353,89 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná, 
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

skrinka pod umývadlo 65 cm  

skrinka pod umývadlo 65 cm  

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biela wenge fi no béžový 
lesklý 

lak

biely 
lesklý

lak

 4.5020.8.172.445.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vľavo x 375,72 €

 4.5020.8.172.449.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vľavo x 390,88 €

 4.5020.8.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vľavo x 375,72 €

 4.5020.8.172.459.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vľavo x 390,88 €

4.5020.8.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vľavo x 379,49 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak

4.5011.6.172.441.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vpravo x 220,67 €

4.5011.6.172.442.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vpravo x 242,20 €

4.5011.6.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vpravo x 220,67 €

4.5011.6.172.452.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vpravo x 242,20 €

4.5011.6.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 1 zásuvka
s výrezom pre sifón vpravo x 235,16 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biely wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak

4.5011.7.172.445.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 348,41 €

4.5011.7.172.447.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 447,71 €

4.5011.7.172.448.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 444,93 €

4.5011.7.172.449.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 364,50 €

4.5011.7.172.455.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 348,41 €

4.5011.7.172.457.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 447,71 €

4.5011.7.172.458.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 444,93 €

4.5011.7.172.459.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 364,50 €

4.5011.7.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
so zásuvkou a výklopnými dvierkami
s výrezom pre sifón vpravo

x 353,89 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový lesklý 
lak

biely
lesklý

lak

4.5011.8.172.445.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vpravo x 375,72 €

4.5011.8.172.449.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vpravo x 390,88 €

4.5011.8.172.451.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vpravo x 375,72 €

4.5011.8.172.459.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vpravo x 390,88 €

4.5011.8.172.500.1 skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm, 
s 2 zásuvkami s výrezom pre sifón vpravo x 379,49 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná 
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač.
4.5013.1.172.000.1 rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 60, 65, 75, 85 cm 20,00 €

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

skrinka pod asymetrické umývadlo 75 cm  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.5011.5.172.441.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou, vrátane úchytky x 245,98 €

4.5011.5.172.442.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou, vrátane úchytky x 269,46 €

4.5011.5.172.451.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou, vrátane úchytky x 245,98 €

4.5011.5.172.452.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 269,46 €

4.5011.5.172.500.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6 
so zásuvkou, vrátane úchytky x 261,60 €

skrinka  pod umývadlo 
85 cm s 2 zásuvkami

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky a dvierok

wenge fi no biely wenge fi no wenge 
ALU sklo 
matné

wenge 
ALU sklo

dekor

fi no 
ALU sklo 
matné

fi no 
ALU sklo 

dekor

béžový 
lesklý 

lak

 
biely
lesklý

lak

4.5012.5.172.445.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 386,02 €

4.5012.0.172.445.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6 
s 2 zásuvkami, vrátane úchytiek x 422,78 €

4.5012.5.172.447.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 514,26 €

4.5012.5.172.448.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 510,96 €

4.5012.5.172.449.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 409,50 €

4.5012.0.172.449.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
s 2 zásuvkami, vrátane úchytiek x 442,90 €

4.5012.5.172.455.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 386,02 €

4.5012.0.172.451.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
s 2 zásuvkami, vrátane úchytiek x 422,78 €

4.5012.5.172.457.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 514,26 €

4.5012.5.172.458.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 510,96 €

4.5012.5.172.459.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 409,50 €

4.5012.0.172.459.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
s 2 zásuvkami, vrátane úchytiek x 442,90 €

4.5012.5.172.500.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6
so zásuvkou a výklopnými dvierkami, 
vrátane úchytiek

x 397,56 €

4.5012.0.172.500.1 skrinka pod umývadlo 85 cm 8.1042.6 
s 2 zásuvkami, vrátane úchytiek x 430,01 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový lesklý 
lak

biely
lesklý lak

4.5014.2.172.445.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0 
s 2 zásuvkami x 459,21 €

4.5014.2.172.449.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0 
s 2 zásuvkami x 503,25 €

4.5014.2.172.455.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0 
s 2 zásuvkami x 460,31 

4.5014.2.172.459.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0 
s 2 zásuvkami x 503,25 €

4.5014.2.172.500.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0 
s 2 zásuvkami x 488,58 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Dvojzásuvkové skrinky pod dvojumývadlo odporúčame doplniť párom ALU nožičiek.

skrinka  pod dvojumývadlo 
130 cm s 2 zásuvkami

Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač.
4.5013.2.172.000.1 rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 130 cm 26,09 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový lesklý 
lak

biely 
lesklý lak

4.5014.1.172.445.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0
so zásuvkou, vrátane úchytky x 268,27 €

4.5014.1.172.449.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0
so zásuvkou, vrátane úchytky x 324,63 €

4.5014.1.172.451.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0
so zásuvkou, vrátane úchytky x 268,27 €

4.5014.1.172.459.1 skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0
so zásuvkou, vrátane úchytky x 324,63 €

4.5014.1.172.500.1
 

skrinka pod dvojumývadlo 130 cm 8.1442.0
so zásuvkou, vrátane úchytky x 315,16 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový lesklý 
lak

biely
lesklý

lak
4.5014.3.172.500.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 

Cubito 130 cm, 2 zásuvky – zvislé delenie x 446,16 €

4.5014.3.172.441.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 2 zásuvky – zvislé delenie x 383,85 €

4.5014.3.172.442.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 2 zásuvky – zvislé delenie x 446,16 €

4.5014.3.172.451.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 2 zásuvky – zvislé delenie x 383,85 €

4.5014.3.172.452.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 2 zásuvky – zvislé delenie x 446,16 €

 NOVINKA 

Pre spodnú zásuvku odporúčame objednať rozdeľovač.
4.5013.1.172.000.1 rozdeľovač spodnej zásuvky pre umývadlové skrinky 60, 65, 75, 85 cm 523 Kč

skrinka pod umývadlo 85 cm  

skrinka pod umývadlo 85 cm  

skrinka pod dvojumývadlo 130 cm  

skrinka pod dvojumývadlo 130 cm  

skrinka pod dvojumývadlo 130 cm  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Každý má nárok na vlastnú zásuvku
Dvojumývadlo už nie je luxus, ale najmä v početnejších rodinách 
prakticky nutnosť. Priznajme, že zvlášť pri zvládaní ranného 
chaosu. V ponuke nábytku série Cubito je teraz k dispozícii ďalší 
krok k  dokonalosti a  komfortu – vertikálne členenie zásuviek 
umývadlovej skrinky. Inými slovami, pod každým umývadlom je 
samostatná zásuvka, respektíve dve nad sebou, odkiaľ si každý 
člen rodiny pohodlne vyberie svoje osobné potreby, bez toho 
aby pritom musel vysťahovať kohokoľvek z rodiny od vedľajšieho 
umývadla. Už ste premýšľali o  praktickejšom usporiadaní vašej 
kúpeľne? Pozrite sa na ponuku nového radu nábytku Cubito.

Veľké p lus pre vašu kúpeľňu 

Štvorzásuvkové skrinky pod dvojumývadlo odporúčame doplniť párom ALU nožičiek.

52 53

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový 
lesklý 

lak

biely
lesklý

lak
4.5014.4.172.500.1 umývadlová skrinka pod dvojumývadlo 

Cubito 130 cm, 4 zásuvky x 730,62 €

4.5014.4.172.441.1 umývadlová skrinka pod dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 4 zásuvky x 621,20 €

4.5014.4.172.442.1 umývadlová skrinka pod dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 4 zásuvky x 730,62 €

4.5014.4.172.451.1 umývadlová skrinka pod dvojumývadlo 
Cubito 130 cm, 4 zásuvky x 621,20 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

biely
lesklý lak

4.9212.1.172.461.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane sklenenej poličky 109,36 €

4.9212.1.172.462.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane sklenenej poličky 109,36 €

4.9212.1.172.500.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane sklenenej poličky 108,90 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

ALU
zrcadlo

biely 
lesklý 

lak

4.9211.1.172.461.1 korpus plytkej skrinky, vrátane sklenenej poličky 86,69 €

4.9211.1.172.462.1 korpus plytkej skrinky, vrátane sklenenej poličky 86,69 €

4.9211.1.172.500.1 korpus plytkej skrinky, vrátane sklenenej poličky 86,34 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.469.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.469.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9183.1.172.461.1 krycia doska 32,38 €

4.9183.1.172.462.1 krycia doska 32,38 €

4.9183.1.172.500.1 krycia doska 32,26 €

skrinka pod dvojumývadlo 130 cm  

skrinka hlboká  

plytká skrinka   

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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KRYCIA DOSKA DVIERKA

DVIERKA

KRYCIA DOSKA DVIERKA

DVIERKA

KRYCIA DOSKA DVIERKA DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP 

DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP DVIERKA

KRYCIA DOSKA DVIERKA DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP 

DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP DVIERKA

KRYCIA DOSKA DVIERKA DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP 

DVIERKA ALU/ZRKADLO TYP DVIERKA

KRYCIA DOSKA

KORPUS 
S KOŠOM 
NA BIELIZEN

KRYCIA DOSKA
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

 
wenge fi no biely wenge fi no béžový

lesklý lak
ALU sklo ALU sklo 

dekor
biely

lesklý lak

4.9212.2.172.461.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 135,29 €

4.9212.2.172.462.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 135,29 €

4.9212.2.172.500.1 korpus hlbokej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 134,74 €

4.9181.1.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.1.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.1.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 68,55 €

4.9181.2.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.2.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.2.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 68,55 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €  

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

ALU
zrcadlo

biely lesklý 
lak

4.9211.2.172.461.1 korpus plytkej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 126,94 €

4.9211.2.172.462.1 korpus plytkej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 126,94 €

4.9211.2.172.500.1 korpus plytkej skrinky, vrátane 2 sklenených poličiek 126,41 €

4.9181.1.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.1.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.1.172.469.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 68,55 €

4.9181.2.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.2.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.2.172.469.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.50 0.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 68,55 €

4.9183.1.172.461.1 krycia doska 32,38 €

4.9183.1.172.462.1 krycia doska 32,38 €

4.9183.1.172.500.1 krycia doska 32,26 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fi no biely wenge fi no béžový 
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.2011.1.172.441.1 skrinka s dvomi zásuvkami, 
vrátane úchytiek x 265,88 €

4.2011.1.172.442.1 skrinka s dvomi zásuvkami, 
vrátane úchytiek x 273,93 €

4.2011.1.172.451.1 skrinka s dvomi zásuvkami, 
vrátane úchytiek x 265,88 €

4.2011.1.172.452.1 skrinka s dvomi zásuvkami, 
vrátane úchytiek x 273,93 €

4.2011.1.172.500.1 skrinka s dvomi zásuvkami, 
vrátane úchytiek x 277,11 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový 
lesklý lak

biely 
lesklý lak

4.3212.2.172.441.1 skrinka hlboká s výklopnými dvierkami 
a košom na bielizeň x 209,52 €

4.3212.2.172.442.1 skrinka hlboká s výklopnými dvierkami 
a košom na bielizeň x 227,68 €

4.3212.2.172.451.1 skrinka hlboká s výklopnými dvierkami 
a košom na bielizeň x 209,52 €

4.3212.2.172.452.1 skrinka hlboká s výklopnými dvierkami 
a košom na bielizeň x 227,68 €

4.3212.2.172.500.1 skrinka hlboká s výklopnými dvierkami 
a košom na bielizeň x 230,33 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná
(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

skrinka s 2 zásuvkami  

stredná skrinka hlboká  

stredná plytká skrinka  

stredná skrinka hlboká s košom na biel izeň

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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KRYCIA DOSKA

DVIERKA PRAVÉDVIERKA ĽAVÉ

KRYCIA DOSKA

DVIERKA PRAVÉDVIERKA ĽAVÉ

KRYCIA DOSKA

DVIERKA PRAVÉDVIERKA ĽAVÉ

KORPUS 
S KOŠOM 
NA BIELIZEN

KRYCIA DOSKA

DVIERKA PRAVÉDVIERKA ĽAVÉ

KORPUS 
S KOŠOM 
NA BIELIZEN
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

biely lesklý 
lak

4.9212.3.172.461.1 korpus polovysokej skrinky, vrátane 3 sklenených poličiek 157,14 €

4.9212.3.172.462.1 korpus polovysokej skrinky, vrátane 3 sklenených poličiek 157,14 €

4.9212.3.172.500.1 korpus polovysokej skrinky, vrátane 3 sklenených poličiek 156,51 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9181.1.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.1.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.1.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 68,55 €

4.9181.2.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.2.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.2.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 68,55 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biely wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

biely lesklý 
lak

4.3212.3.172.441.1 korpus polovysokej skrinky s košom na bielizeň 
a sklenenou poličkou x 230,10 €

4.3212.3.172.442.1
 

korpus polovysokej skrinky s košom na bielizeň 
a sklenenou poličkou x 250,62 €

4.3212.3.172.451.1
 

korpus polovysokej skrinky s košom na bielizeň 
a sklenenou poličkou x 230,10 €

4.3212.3.172.452.1
 

korpus polovysoké skrinky s košom na bielizeň 
a sklenenou poličkou x 250,62 €

4.3212.3.172.500.1 korpus polovysoké skrinky s košom na bielizeň 
a sklenenou poličkou x 243,31 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Náhradné diely:

4.9187.9.999.000.1 kôš na bielizeň 70,48 €

polovysoká skrinka  polovysoká skrinka s košom na biel izeň  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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KRYCIA DOSKA

DVIERKA ĽAVÉ DVIERKA PRAVÉ

KRYCIA DOSKA

DVIERKA ĽAVÉ DVIERKA PRAVÉ

KRYCIA DOSKA

DVIERKA ĽAVÉ DVIERKA PRAVÉ

KORPUS 
S KOŠOM 
NA BIELIZEN

KRYCIA DOSKA

DVIERKA ĽAVÉ DVIERKA PRAVÉ

KORPUS 
S KOŠOM 
NA BIELIZEN

58 59

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba dvierok

wenge fi no biela wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

biely lesklý 
lak

4.9212.4.172.461.1 korpus vysokej skrinky vrátane 5 sklenených poličiek 203,28 €

4.9212.4.172.462.1 korpus vysokej skrinky vrátane 5 sklenených poličiek 203,28 €

4.9212.4.172.500.1 korpus vysokej skrinky vrátane 5 sklenených poličiek 202,44 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9181.1.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.1.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.1.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 68,55 €

4.9181.2.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.2.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.2.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 68,55 €

4.9182.1.172.461.1 jednodielne dvere ĽAVÉ pre skrinku 4.9212.4 79,46 €

4.9182.1.172.462.1 jednodielne dvere ĽAVÉ pre skrinku 4.9212.4 79,46 €

4.9182.1.172.466.1 jednodielne dvere ĽAVÉ pre skrinku 4.9212.4 155,44 €

4.9182.1.172.500.1 jednodielne dvere ĽAVÉ pre skrinku 4.9212.4 150,99 €

4.9182.2.172.461.1 jednodielne dvere PRAVÉ pre skrinku 4.9212.4 79,46 €

4.9182.2.172.462.1 jednodielne dvere PRAVÉ pre skrinku 4.9212.4 79,46 €

4.9182.2.172.466.1 jednodielne dvere PRAVÉ pre skrinku 4.9212.4 155,44 €

4.9182.2.172.500.1 jednodielne dvere PRAVÉ pre skrinku 4.9212.4 150,99 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba  dvierok

wenge fi no biela wenge fi no béžový
lesklý lak

ALU sklo ALU sklo 
dekor

biely lesklý 
 lak

4.3212.4.172.441.1
 

korpus vysokej skrinky s košom na bielizeň 
a 3 sklenenými poličkami x 308,08 €

4.3212.4.172.442.1 korpus vysokej skrinky s košom na bielizeň 
a 3 sklenenými poličkami x 328,56 €

4.3212.4.172.451.1
 

korpus vysokej skrinky s košom na bielizeň 
a 3 sklenenými poličkami x 308,08 €

4.3212.4.172.452.1
 

korpus vysokej skrinky s košom na bielizeň 
a 3 sklenenými poličkami x 328,56 €

4.3212.4.172.500.1 korpus vysokej skrinky s košom na bielizeň 
a 3 sklenenými poličkami x 318,99 €

4.9180.1.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.1.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.1.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.1.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.1.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 49,41 €

4.9180.2.172.461.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.462.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 35,79 €

4.9180.2.172.466.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 50,89 €

4.9180.2.172.467.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 94,07 €

4.9180.2.172.468.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 99,49 €

4.9180.2.172.500.1 dvierka 32 × 32 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 49,41 €

4.9181.1.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.1.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.1.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.1.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.1.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „A“, vr. úchytky 68,55 €

4.9181.2.172.461.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.462.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 51,78 €

4.9181.2.172.466.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 70,59 €

4.9181.2.172.467.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 114,66 €

4.9181.2.172.468.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 120,89 €

4.9181.2.172.500.1 dvierka 32 × 64 cm pre korpus, typ „B“, vr. úchytky 68,55 €

4.9183.2.172.461.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.462.1 krycia doska 37,50 €

4.9183.2.172.500.1 krycia doska 37,36 €

4.9186.1.172.007.1 nožička ALU, nastaviteľná(130–145 mm), 1 kus 13,31 €

Náhradné diely:

4.9187.9.999.000.1 1 kôš na bielizeň 70,48 €

vysoká skrinka  vysoká skrinka s košom na biel izeň  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5015.3.172.445.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
45–75 cm, 2 výrezy pre sifóny vľavo/vpravo 161,52 €

4.5015.3.172.451.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
45–75 cm, 2 výrezy pre sifóny vľavo/vpravo 161,52 €

4.5015.3.172.500.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
45–75 cm, 2 výrezy pre sifóny vľavo/vpravo 156,82 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Upozornenie: Samostatné umývadlové dosky je nutné doplniť adekvátnym 
počtom podpier alebo skriniek (pozrite montážny návod). Všetky umývadlové 
dosky s výrezom je možné použiť s umývadlami Cubito 45 - 75cm. V objednávke 
je nutné špecifikovať číslo výrobku vybraného umývadla.

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5015.2.172.445.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
Cubito 65 cm, 1 otvor pre sifón vľavo/vpravo 156,48 €

4.5015.2.172.451.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
45–75 cm, 1 otvor pre sifon vľavo/vpravo 156,48 €

4.5015.2.172.500.1 umývadlová doska 192 cm pre umývadlo  
45–75 cm, 1 otvor pre sifón vľavo/vpravo 151,93 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5015.1.172.445.1 umývadlová doska 128 cm pre umývadlo  
Cubito 65 cm, 1 otvor pre sifón vľavo/vpravo 110,80 €

4.5015.1.172.451.1 umývadlová doska 128 cm pre umývadlo  
Cubito 65 cm, 1 otvor pre sifón vľavo/vpravo 110,80 €

4.5015.1.172.500.1 umývadlová doska 128 cm pre umývadlo  
Cubito 65 cm, 1 otvor pre sifón vľavo/vpravo 107,68 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5020.1.172.445.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
80–128 cm, bez otvoru 69,31 €

4.5020.1.172.451.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
80–128 cm, bez otvoru 69,31 €

4.5020.1.172.500.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
80–128 cm, bez otvoru 67,29 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5020.2.172.445.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
128,1–160 cm, bez otvoru 78,46 €

4.5020.2.172.451.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
128,1–160 cm, bez otvoru 78,46 €

4.5020.2.172.500.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
128,1–160 cm, bez otvoru 76,18 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5020.3.172.445.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
160,1–210 cm, bez otvoru 82,61 €

4.5020.3.172.451.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
160,1–210 cm, bez otvoru 82,61 €

4.5020.3.172.500.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
160,1–210 cm, bez otvoru 80,22 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5020.4.172.445.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
210,1–250 cm, bez otvoru 95,07 €

4.5020.4.172.451.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
210,1–250 cm, bez otvoru 95,07 €

4.5020.4.172.500.1 atypická umývadlová doska rezateľná  
210,1– 250 cm, bez otvoru 92,32 €

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

4.9186.2 4.9186.3

Číslo výrobku Popis výrobku Cena 

4.9186.2.172.007.1 držiak na uteráky 26,5 cm pre skrinky s hĺbkou 32 cm a skrinky pre umývadielka 45 cm 46,58 €

4.9186.3.172.007.1 držiak na uteráky 33 cm pre skrinky pod umývadlá 55, 60, 65, 70, 85, 130 cm a kontajner 51,30 €

Formulár pre objednanie umývadlových dosiek nájdete na konci katalógu.

Do textu formulára, prosím, uveďte dĺžku dosky zaokrúhlenú na celé centimetre.

Formulár pre objednanie umývadlových dosiek nájdete na konci katalógu.

Do textu formulára, prosím, uveďte dĺžku dosky zaokrúhlenú na celé centimetre.4.5013.3.172.000.1

umývadlové dosky s 1 otvorom  

umývadlové dosky s 1 otvorom  

umývadlové dosky s 2 otvormi  

atypické umývadlové dosky bez otvoru  

atypické umývadlové dosky bez otvoru  

atypické umývadlové dosky bez otvoru  

atypické umývadlové dosky bez otvoru  

doplnkový sort iment  

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fino biely wenge fino béžový 
lesklý lak

biely  
lesklý lak

4.5015.6.172.445.1 samostatná skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 202,26 €

4.5015.6.172.449.1 samostatná skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 218,39 €

4.5015.6.172.455.1 samostatná skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 202,26 €

4.5015.6.172.459.1 samostatná skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 218,39 €

4.5015.6.172.500.1 samostatná skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 212,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fino biely wenge fino
 

béžový 
lesklý lak

biely  
lesklý lak

4.5016.1.172.445.1 umývadlová skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 205,53 €

4.5016.1.172.449.1 umývadlová skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 221,59 €

4.5016.1.172.455.1 umývadlová skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 205,53 €

4.5016.1.172.459.1 umývadlová skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 221,59 €

4.5016.1.172.500.1 umývadlová skrinka 64 cm, 1 zásuvka x 215,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

wenge fino biela

4.5015.4.172.445.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm ,1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo 156,48 €

4.5015.4.172.451.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm, 1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo 156,48 €

4.5015.4.172.500.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm, 1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo 151,93 €

4.5015.5.172.445.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm, 1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo alebo 2 výrezy pre sifón 161,52 €

4.5015.5.172.451.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm, 1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo alebo 2 výrezy pre sifón 161,52 €

4.5015.5.172.500.1 atypická umývadlová doska pre umývadlo Cubito 45–75 cm, 1 výrez pre sifón  
vľavo/vpravo alebo 2 výrezy pre sifón 156,82 €

4.5013.3.172.000.1 podpera pod umývadlovú dosku 40,30 €

Upozornenie: Samostatné umývadlové dosky je nutné doplniť adekvátnym počtom podpier 
alebo skriniek (pozrite montážny návod). Všetky umývadlové dosky s výrezom je možné použiť len 
s umývadlom Cubito 45–75 cm. 
V objednávke je nutné špecifikovať číslo výrobku vybraného umývadla. 

Formulár pre objednanie umývadlových dosiek nájdete na konci katalógu.
Do textu objednávky, prosím, uveďte dĺžku dosky zaokrúhlenú na celé centimetre.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.5013.3.172.000.1 podpera, nastaviteľná, strieborná 40,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fino biely wenge fino béžový  
lesklý lak

biely  
lesklý lak

4.5211.1.172.441.1 kontajner so zásuvkami, vrátane úchytiek x 477,43 €

4.5211.1.172.442.1 kontajner so zásuvkami, vrátane úchytiek x 503,39 €

4.5211.1.172.451.1 kontajner so zásuvkami, vrátane úchytiek x 477,43 €

4.5211.1.172.452.1 kontajner so zásuvkami, vrátane úchytiek x 503,39 €

4.5211.1.172.500.1 kontajner so zásuvkami, vrátane úchytiek x 488,74 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu Farba čela zásuvky

wenge fino biely wenge fino béžový lesklý 
lak

biely  
lesklý lak

4.5017.1.172.445.1 kontajner so zásuvkou, vrátane úchytky x 350,37 €

4.5017.1.172.449.1 kontajner so zásuvkou, vrátane úchytky x 366,46 €

4.5017.1.172.455.1 kontajner so zásuvkou, vrátane úchytky x 350,37 €

4.5017.1.172.459.1 kontajner so zásuvkou, vrátane úchytky x 366,46 €

4.5017.1.172.500.1 kontajner so zásuvkou, vrátane úchytky x 355,78 €

4.5017.2.172.454.1 sedák pre kontajnery, béžový, umelá koža 59,92 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba poličky

wenge fino biela

4.9184.1.172.461.1 polička malá 53,33 €

4.9184.1.172.462.1 polička malá 53,33 €

4.9184.1.172.500.1 polička malá 51,82 €

4.9184.2.172.461.1 polička veľká 56,69 €

4.9184.2.172.462.1 polička veľká 56,69 €

4.9184.2.172.500.1 polička veľká 55,05 €

4.5017.2.172.454.1

atypické umývadlové dosky s otvorom  

podpera pod umývadlovú dosku  

umývadlová skrinka pod dosku  

samostatná skrinka pod dosku  

kontajner so zásuvkami a pol ičkou

kontajner so zásuvkou a pol ičkou alebo sedákom  

poličky  

kúpeľňový nábytok kúpeľňový nábytok
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4.4011.1 4.4011.2

4.4011.34.5018.5

Číslo výrobku Popis výrobku Farba Cena

4.4011.1.172.570.1 zrkadlo, horizontálne/vertikálne 32 × 96 cm 97,37 €

4.4011.2.172.570.1 zrkadlo, horizontálne/vertikálne 64 × 96 cm 119,04 €

4.4011.3.172.570.1 zrkadlo, horizontálne/vertikálne 55 × 64 cm 102,57 €

4.5018.5.172.000.1 zrkadlo, horizontálne/vertikálne 128 × 64 cm 196,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.5018.7.172.000.1 osvetlenie, žiarivka, 24 W, chróm, IP 44 104,95 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9186.4.172.007.1 osvetlenie halogénové, IP 44, 100 W 65,95 €

Veľkorysé zrkadlá úplne korešpondujú s nábytkom CUBITO a zvyšujú komfortný pocit priestrannej kúpeľne 
bez ohľadu na jej skutočnú veľkosť. Sú v šírkach od malého umývadielka po dvojumývadlo, vždy vybavené 
bezpečne zabudovaným osvetlením.

Osvet len ie v  kúpeľn i 

Osvetlenie zrkadiel CUBITO je celkom v súlade s prísnou 
európskou normou IEC 364-7-701. 
ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej 
siete prenechajte odborníkovi – elektrikárovi.

zrkadlá  

osvetlenie halogenové  

osvetlenie žiarivka  

z rkad lá a osvet len iez rkad lá a osvet len ie

64 65



inštalačné rozmery vane s panelom

inštalačné rozmery vane bez panelu

Záruka 5 rokov na vane.

66 67

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
biela

2.2042.0.000.000.1 vaňa 160 × 70 cm, bez podpier 190 l 182,27 €
2.2142.0.000.000.1 vaňa 160 × 75 cm, bez podpier 212 l 189,88 €
2.2242.0.000.000.1 vaňa 170 × 75 cm, bez podpier 242 l 212,98 €
2.2342.0.000.000.1 vaňa 180 × 80 cm, bez podpier 267 l 223,22 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9485.0.000.000.1 sada podpier pre vaňu 160 × 70 cm, pre inštaláciu s panelom 71,19 €
2.9485.1.000.000.1 sada podpier pre vaňu 160 × 75 cm, pre inštaláciu s panelom 71,19 €
2.9485.2.000.000.1 sada podpier pre vaňu 170 × 75 cm, pre inštaláciu s panelom 71,76 €
2.9485.3.000.000.1 sada podpier pre vaňu 180 × 80 cm, pre inštaláciu s panelom 80,55 €
2.9483.2.000.000.1 sada podpěr pro vanu 160 × 70 cm, pre inštaláciu bez panelu 29,95 €
2.9483.3.000.000.1 sada podpier pre vaňu 160 × 70 cm, pre inštaláciu bez panelu 29,95 €
2.9483.4.000.000.1 sada podpier pre vaňu 180 × 80 cm, pre inštaláciu bez panelu 29,95 €
2.9649.0.000.000.1 čelný panel 160 × 50 cm, pre vane 160 × 70, 160 × 75 cm, vrátane sady pre upevnenie 118,42 €
2.9649.3.000.000.1 čelný panel 170 × 50 cm, pre vaňu 170 × 75 cm, vrátane sady pre upevnenie 113,77 €
2.9649.4.000.000.1 čelný panell 180 × 50 cm, pre vaňu 180 × 80 cm, vrátane sady pre upevnenie 113,17 €
2.9649.1.000.000.1 bočný panel 70 × 50 cm, pre vaňu 160 × 70 cm, vrátane sady pre upevnenie 67,65 €
2.9649.2.000.000.1 bočný panel 75 × 50 cm, pre vaňu 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, vrátane sady pre upevnenie 69,06 €
2.9649.5.000.000.1 bočný panel 80 × 50 cm, pre vaňu 180 × 80 cm, vrátane sady pre upevnenie 69,56 €
2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm,

délka 55 cm 35,80 €

2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, délka 55 cm,  
plastové telo prepadu 25,59 €

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, 
dĺžka 55 cm, plastové telo prepadu 69,54 €

2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm,  
dĺžka 55 cm 79,24 €

Náhradné diely: Cena
2.9483.0.000.000.1 sada upevnenia čelného panelu 30,54 €
2.9483.1.000.000.1 sada upevnenia čelného panelu 27,39 €

A B C D E F
180 × 80 cm 1800 800 1660 670 1345 525
170 × 75 cm 1700 750 1560 620 1240 475
160 × 75 cm 1600 750 1460 620 1140 475
160 × 70 cm 1600 700 1460 570 1140 425

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

100% AKRYLIC
Všetky naše vaničky a vane  
sú vyrobené zo 100percentného  
akrylátu.

Vyrobené v Európskej únii.

Štýlovou dominantou kúpeľne je vaňa Cubito. Vyznačuje sa typickými geometrickými líniami, ktoré spolu s čistým 
čelným panelom dotvárajú požadovaný ucelený dojem z kúpeľne. Je vyrobená zo 100% akrylátového polyméru 
špičkovej kvality, ktorý sa veľmi ľahko udržiava a je príjemný na dotyk. K dispozícii je v štyroch veľkostiach, od 
najmenšej 160x70cm až po luxusnú 180x80cm. 

  Akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami materiálu a teplým 
povrchom. Sanitárny akrylát JIKA si udržuje stálu farbu a je ľahko udržiavateľný. 
  Akrylátové panely sa rýchlo a ľahko upevňujú pomocou špeciálneho montážneho systému 
a sú alternatívou k nákladnému obmurovaniu vane. Panely sú vyrobené z toho istého 
kvalitného 100% akrylátu s jednoduchou údržbou ako vane. 
  V prípade údržby umožňujú rýchly prístup k inštaláciám pod vaňou.

vaňa CUBITO  

Výhody

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

Polyuretánové podhlavníky zvyšujú 
komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1    15,69 €

Podhlavníky sú na výber v dvoch farebných 
odtieňoch, svetlo- a tmavosivý.
2.9498.0.088.000.1     15,69 €

vanevane
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pravý variant

pravý variant

pravý variant

pravý variant

Vaňová zástena 75 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, strieborný lesklý profi l, 
6 mm sklo s kvetinovým dekorom a úpravou JIKA perla GLASS.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5742.5.002.669.1 750 1 400 6 ľavá kvetinový dekor 211,95 €
2.5642.5.002.669.1 750 1 400 6 pravá kvetinový dekor 211,95 €

šarža 669 – kvetinový dekor 

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant vyhotovenia 
skla

Cena

2.5642.6.002.668.1 1 150 1 400 6 ľavá transparentné sklo 264,94 €
2.5742.6.002.668.1 1 150 1 400 6 pravá transparentné sklo 264,94 €

šarže 668 – transparentné sklo

Vaňová zástena 115 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, dvojdielna, strieborný lesklý profi l, 
6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla GLASS.

Vaňová zástena 75 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, strieborný lesklý profi l, 
6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla GLASS.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5742.5.002.668.1 750 1 400 6 ľavá transparentné sklo 183,52 €
2.5642.5.002.668.1 750 1 400 6 pravá transparentné sklo 183,52 €

šarža 668 – transparentné sklo

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant vyhotovenia 
skla

Cena

2.5642.6.002.669.1 1 150 1 400 6 ľavá kvetinový dekor 297,48 €
2.5742.6.002.669.1 1 150 1 400 6 pravá kvetinový dekor 297,48 €

šarža 669 – kvetinový dekor 

Vaňová zástena 115 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, dvojdielna, strieborný lesklý profi l, 
6 mm transparentné sklo s kvetinovým dekorom a úpravou JIKA perla GLASS. 

Vaňové zásteny Cubito je možné kombinovať s vaňami s rovným okrajom.

Vzpera, ktorá je súčasťou 
dvojdielnej vaňovej 
zásteny zaručuje jej 
stabilitu.

Tesnenie pri otočnom 
diele vaňovej zásteny 
zamedzuje nežiadúcemu 
úniku vody pri kúpeli.

Pánt dvojdielnej 
vaňovej zásteny so 
6mm temperovaným 
bezpečnostným sklom.

Vaňová zástena môže 
byť s transparentným 
sklom alebo s kvetinovým 
dekorom CUBITO.

 predĺžená záruka 3 roky
 kompatibilita vaňových zásten Cubito s vaňami Jika (okrem vaní Riga a Riga mini)
 bezrámová konštrukcia a 6mm bezpečnostné sklo
 masívne strieborné profi ly
 špeciálna úprava Jika perla GLASS

Výhody

Záruka 3 roky
na vaňové
zásteny.

Hrúbka skla 
vaňové zásteny.

20 000 CYCLES 
Testované na 20 000 
cyklov.

jednodielna vaňová zástena s dekorom CUBITO  

jednodielna vaňová zástena transparentná CUBITO   

dvojdielna vaňová zástena s dekorom CUBITO  

dvojdielna vaňová zástena transparentná CUBITO  

11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l JIKA perla GLASS potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe špeciálne 

čistiace prostriedky. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí o trvalý lesk 
a priezračnú čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky so zázračnými účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate až 100 litrov čistiaceho prostriedku! 
Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha handričkou 
z mikrovlákna.
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. Stačí 
nastriekať a vyleštiť. 

Odporúčame

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

vaňové zástenyvaňové zásteny
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Sprchový kút 800, 900, 1 000 štvorec, strieborný lesklý profi l, 6 mm 
transparentné sklo alebo sklo s kvetinovým dekorom a úpravou JIKA 
perla GLASS, držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Varianta 
provedení skla

Cena

2.5142.1.002.668.1 800 1850 6 transparentné 317,89 €
2.5142.2.002.668.1 900 1850 6 transparentné 340,42 €
2.5142.3.002.668.1 1 000 1850 6 transparentné 358,53 €
2.5142.1.002.669.1 800 1850 6 dekor 358,53 €
2.5142.2.002.669.1 900 1850 6 dekor 383,24 €
2.5142.3.002.669.1 1 000 1850 6 dekor 399,33 €

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) A

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu 
(mm) D

2.5142.1.002.668.1 770–790 × 770–790 316 415 399
2.5142.2.002.668.1 870–890 × 870–890 366 465 470
2.5142.3.002.668.1 970–990 × 970–990 416 515 541
2.5142.1.002.669.1 770–790 × 770–790 316 415 399
2.5142.2.002.669.1 870–890 × 870–890 366 465 470
2.5142.3.002.669.1 970–990 × 970–990 416 515 541

Sprchové kúty Cubito sú kompatibilné s vaničkami JIKA.

Šarža 668 – transparentné sklo
Šarža 669 – kvetinový dekor

Pre ľahšiu údržbu zásten odporúčame 
použitie stierky na sklo Jika.

Odporúčame

12,31 € 18,11 € 19,38 €

Ľahkú údržbu a dokonalý vzhľad si samozrejme zaslúžia aj sklenené povrchy. Preto značka 
Jika svoj sortiment - vaňové zásteny Cubito, sprchové kúty a dvere Cubito Pure, Mio a Lyra 
plus vybavila špeciálnou povrchovou úpravou JIKA perla GLASS. Vďaka nej sa voda zbalí do 
kvapiek, ktoré so sebou odnášajú nečistotu, mastnotu či vodný kameň, ktorí inak tvoria na 
sklenených plochách nepekné mapy.

 kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Sofi a)
 6 mm bezpečnostné sklo transparentné alebo s kvetinovým dekorom Cubito
 masívne strieborné profi ly
 špeciálna úprava JIKA perla GLASS
 magnetické tesnenia posuvných dverí

Výhody

Povrch bez úpravy JIKA perla GLASS. Povrch s úpravou JIKA perla GLASS.

Ložiskové posuny pre 
jednoduché otváranie 
a zatváranie.

Masívny strieborný lesklý 
profi l sprchového kúta 
s logom JIKA.

Minimalistické držadlá 
dverí sprchového kúta 
sú výrazným dizajnovým 
prvkom.

Výklopný systém pre 
pohodlnejšiu údržbu. 
Magnetické lišty zaručujú 
dokonalú tesnosť.

Záruka 3 roky
na vaňové zásteny 
a sprchové kúty.

Výška sprchových 
kútov a dverí.

Hrúbka skla 
sprchových kútov 
a dverí.

Pojazdy sprchových 
kútov sú testované na 
20 000 cyklov.

sprchové kúty CUBITO  

11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l JIKA perla GLASS potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe 

špeciálne čistiacimi prostriedkami. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí 
o trvalý lesk a priezračnú čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky so zázračnými 
účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate až 100 litrov čistiaceho 
prostriedku! Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha 
handričkou z mikrovlákna.
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. Stačí 
nastriekať a vyleštiť. 

Odporúčame

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

sprchové kútysprchové kúty
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šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

Sprchové dvere pivotové jednokrídlové 800, 900, 1 000, ĽAVÉ/PRAVÉ, 
strieborný lesklý profi l, 6 mm transparentné sklo alebo sklo s dekorom 
arctic a úpravou JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Sprchové dvere skladacie 800, 900, ĽAVÉ/PRAVÉ, strieborný lesklý 
profi l, 6 mm transparentné sklo alebo sklo s dekorom arctic a úpravou 
JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.4224.3.002.668.1 1000 1950 6 transparentné 232,26 €
2.4224.4.002.668.1 1200 1950 6 transparentné 258,83 €
2.4224.8.002.668.1 1400 1950 6 transparentné 289,24 €
2.4224.3.002.666.1 1000 1950 6 arctic 244,04 €
2.4224.4.002.666.1 1200 1950 6 arctic 271,84 €
2.4224.8.002.666.1 1400 1950 6 arctic 303,88 €

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5424.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 193,37 €
2.5424.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 207,77 €
2.5424.3.002.668.1 1000 1950 6 transparentné 219,79 €
2.5424.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 203,01 €
2.5424.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 218,12 €
2.5424.3.002.666.1 1000 1950 6 arctic 230,84 €

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5524.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 240,00 €
2.5524.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 253,57 €
2.5524.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 252,14 €
2.5524.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 266,00 €

Číslo výrobku Rozmerové možnosti 
(mm) do niky A

Posuvné dveře 
(mm) D

Rozmer (mm) 
pevná stěna C

Šírka vstupu 
(mm) B

2.4224.3 965–995 523 415 386,5
2.4224.4 1165–1195 623 515 486,5
2.4224.8 1365–1395 723 615 586,5

Číslo výrobku Rozmerové možnosti 
(mm) do niky A

Rozmer
(mm) B

2.5424.1 765–795 673
2.5424.2 865–895 773
2.5424.3 965–995 873

Číslo výrobku Rozmerové možnosti 
(mm) do niky A

Šírka vstupu 
(mm) D

Rozmer 
(mm) C

2.5524.1 765–795 535 306
2.5524.2 865–895 635 358

Sprchové dvere 1 000, 1 200, 1 400, ĽAVÉ/PRAVÉ, 1 posuvný a 1 pevný 
segment, stieborný lesklý profi l, 6 mm transparentné sklo alebo sklo 
s dekorom arctic a úpravou JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Jednoduché línie profi lov 
kúta i výrazného držiaka.

Výklopný systém
s pojazdovými ložiskami 
pre pohodlnejšiu údržbu.

Praktický úchyt je tiež 
vnútri sprchového kúta.

Detail sklenenej výplne 
kútov v dizajne Arctic.

Rad sprchových kútov a dverí Cubito pure ponúkame v optimálnej výške 1950 mm 
a v mnohých šírkach. Podľa dispozičných možností je možné zvoliť si spôsob zatvárania.

 predĺžená záruka 5 rokov
 kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna, Neo-Ravena, Olymp, Sofi a)
 masívne strieborné profi ly (Cubito pure, Cubito a Mio)
 špeciálna úprava JIKA perla GLASS
 materiál rámu je hliník vyrobený anodickou oxidáciou

Výhody

Všetky vaňové zásteny 
ponúkame výhradne 
s úpravou 
JIKA perla GLASS.

Pre významné predĺženie životnosti 
povrchu JIKA perla GLASS je vhodné 
použiť špeciálne čistiace prípravky 
Clean All a Conditioner.

Odporúčame 11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l

Záruka 5 rokov
na vaňové zásteny 
a sprchové kúty.

Výška sprchových
kútov a dverí.

Hrúbka skla 
sprchových
kútov a dverí.

Pojazdy sprchových 
kútov sú testované na 
20 000 cyklov.

sprchové dvere Cubito pure dvojdielne  

sprchové dvere Cubito pure jednokrídlové  

sprchové dvere Cubito pure skladacie  

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

sprchové kúty  a dveresprchové kúty  a dvere
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Sprchový kút 800, 900, 1 000 štvrťkruh ĽAVÝ/PRAVÝ, rádius 540, 
strieborný lesklý profi l, 6 mm transparentné sklo alebo s dekorom arctic 
a úpravou JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant vyhotovenia skla Cena

2.5324.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 334,08 €
2.5324.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 354,67 €
2.5324.3.002.668.1 1000 1950 6 transparentné 378,97 €
2.5324.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 350,94 €
2.5324.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 372,14 €
2.5324.3.002.666.1 1000 1950 6 arctic 398,05 €

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) A

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu 
(mm) D

2.5324.1.002.668.1 780–795 225 389 410
2.5324.2.002.668.1 880–898 325 389 540
2.5324.3.002.668.1 980–995 425 389 540
2.5324.1.002.666.1 780–795 225 389 410
2.5324.2.002.666.1 880–898 325 389 540
2.5324.3.002.666.1 980–995 425 389 540

šarže 668 – transparentné sklo
šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

2.9471.0.004.000.1 stierka na sklo, chróm 12,31 €
2.9471.1.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na sprchový kút, chróm 18,11 €
2.9471.2.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na stenu, chróm 19,38 €

2.9471.0.004.000.1 2.9471.1.004.000.1 2.9471.2.004.000.1

Sprchové kúty Cubito Pure sú kompatibilné s vaničkami Jika.

Číslo výrobku Rozmer
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5024.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 358,59 €
2.5024.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 391,28 €
2.5024.3.002.668.1 1 000 1950 6 transparentné 415,64 €
2.5024.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 374,79 €
2.5024.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 415,69 €
2.5024.3.002.666.1 1 000 1950 6 arctic 464,54 €

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) A

Rozmer
(mm) B

Šírka vstupu 
(mm) D

2.5024.1.002.668.1 780–795 665 505
2.5024.2.002.668.1 880–898 719 523
2.5024.3.002.668.1 980–995 689 513
2.5024.1.002.666.1 780–795 665 505
2.5024.2.002.666.1 880–898 719 523
2.5024.3.002.666.1 980–995 689 513

šarže 668 – transparentné sklo
šarže 666 – dekor arctic

Sprchový kút 800, 900, 1 000 štvrťkruh ĽAVÝ/PRAVÝ, rádius 540, 
strieborný lesklý profi l, 6 mm transparentné sklo alebo s dekorom arctic 
a úpravou JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant vyhotovenia skla  Cena

2.9724.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 146,75 €
2.9724.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 154,93 €
2.9724.3.002.668.1 1000 1950 6 transparentné 163,47 €
2.9724.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 154,07 €
2.9724.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 162,60 €
2.9724.3.002.666.1 1000 1950 6 arctic 171,60 €

Pevnú stenu Cubito Pure 
odporúčame kombinovať so 
sprchovými dverami Cubito 
Pure, ktoré sú kompatibilné 
s vaničkami JIKA .

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

Všetky sprchové kúty ponúkame výhradne s úpravou JIKA perla 
GLASS na vnútornej strane skla sprchovej zásteny.

Sprchový kút 800, 900, 1 000 štvorec, strieborný lesklý profi l, 6 mm 
transparentné sklo alebo s dekorom arctic a úpravou JIKA perla GLASS, 
držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant vyhotovenia skla Cena

2.5124.1.002.668.1 800 1950 6 transparentné 330,07 €
2.5124.2.002.668.1 900 1950 6 transparentné 350,45 €
2.5124.3.002.668.1 1000 1950 6 transparentné 375,13 €
2.5124.1.002.666.1 800 1950 6 arctic 376,55 €
2.5124.2.002.666.1 900 1950 6 arctic 410,98 €
2.5124.3.002.666.1 1000 1950 6 arctic 436,53 €

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) A

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu 
(mm) D

2.5124.1.002.668.1 780–795 319 400,5 434,8
2.5124.2.002.668.1 880–898 369 450,5 505,5
2.5124.3.002.668.1 980–995 419 500,5 576,2
2.5124.1.002.666.1 780–795 319 400,5 434,8
2.5124.2.002.666.1 880–898 369 450,5 505,5
2.5124.3.002.666.1 980–995 419 500,5 576,2

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Popis produktu Cena

2.9124.8.000.014.1 
rozširovacie profi l pre sprchové kúty, sprchové 
dvere a sprchovú stenu Cubito pure / Tigo

31,16 €

Pevná stena 800, 900, 1 000, strieborný lesklý profil, 6 mm 
transparentné sklo alebo sklo s dekorom arctic a úpravou JIKA perla 
GLASS, držadlá chróm.

sprchová pevná stena Cubito pure  

sprchový kút Cubito pure  

odporúčame  

sprchový kút Cubito pure 4dielny  

sprchový kút Cubito pure 2 dielny  

rozširovací profi l  

JIKA prichádza na trh s novinkou, ktorá ľahko vyrieši ťažkosti s príliš veľkými rozmermi niky na sprchový kút. Rozširovací profi l radu 
CUBITO je ľahkým a veľmi chytrým riešením, ako si pomôcť. Takmer neviditeľne „nadstaví“ sprchový kút či dvere a jednoducho, ale 
hlavne spoľahlivo uzavrie celý priestor, ktorý máte k dispozícii. Je možné použiť jeden profi l z každej strany dverí a rozšíriť tak stenu 
sprchového kúta o 20–35 mm v prípade jedného rozširovacieho profi lu, resp. o 40–70 mm pri pridaní dvoch profi lov.

11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l JIKA perla GLASS potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe 

špeciálne čistiace prostriedky. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí o trvalý 
lesk a priezračnú čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky so zázračnými účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate až 100 litrov čistiaceho 
prostriedku! Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha 
handričkou z mikrovlákna.
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. Stačí 
nastriekať a vyleštiť. 

Odporúčame

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

 NOVINKA 

sprchové kúty  a dveresprchové kúty  a dvere
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1142.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria so zátkou Click-Clack, 

chróm
97,33 € 

Objednat zvlášť: Cena
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,80 €

Náhradné diely: Cena
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Click-Clack, chróm 16,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1142.8.004.002.1 umývadlová stojančeková páková batéria pre umývadlové misy 

so zátkou Click-Clack, chróm
124,26 € 

Objednat zvlášť: Cena
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,80 €

Náhradné diely: Cena
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Click-Clack, chróm 16,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2242.7.004.000.1 vaňová kohútiková batéria bez sprchovej sady, chróm 124,25 €

Objednat zvlášť: Cena
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., 1 funkcia, držiak ručnej 

sprchy, sprchová hadica 1,7m), chróm
38,01 € 

3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., 1 funkcia, držiak ručnej 
sprchy, sprchová hadica 1,7m), chróm

38,01 € 

3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4142.1.004.001.1 bidetová stojančeková páková batéria s automatickou zátkou, 

chróm
100,69 € 

Objednat zvlášť: Cena
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,80 €

Geometrický tvar kúpeľňových batérií Cubito bol navrhnutý v súlade s kúpeľňovou sériou Cubito.

 vysoko kvalitné keramické kartuše a ventily
 perlátory proti usadzovaniu vodného kameňa
 predlžená záruka 5 rokov
 keramické kartuše Kerox (Maďarsko)
 keramické ventily Fluhs (Nemecko) 
 perlátory Neoperl (Nemecko)
 pripojovacie nerez hadičky Tucai (Španielsko)

Výhody

Rohové ventily, ktoré ponúkame v rovnakom 
dizajne ako batérie Cubito, dotvárajú štýlové 
prostredie modernej kúpeľne.

Horná sprcha a ručná 
sprcha fungujú spoľahlivo 
bez ohľadu na množstvo 
vodného kameňa. sú totiž 
vybavené funkciou Clean 
Touch pre ľahké čistenie.

Funkcia pre jednoduché 
čistenie dýz sprchy; 
mäkké gumičky pri 
ľahkom dotyku zaručujú 
jednoduché olamovanie
vodného kameňa.

Záruka 2 roky na
sprchové príslušenstvo.

Záruka 5 rokov na všetky 
batérie (povrch a kartuša).

Sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč.

CLEAN TOUCH

umývadlová batéria  

umývadlová páková batéria pre umývadlové misy  

bidetová batéria  

vaňová batéria bez sprchovej sady  

vodovodné batér ie a pr ís lušenstvovodovodné batér ie a pr ís lušenstvo
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CUBITO
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G1/2”

G1/2”

G3/8”

CLICK/CLACK
66

max 47
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8473.7.004.000.1 držiak ručnej sprchy, chróm 2,84 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6342.0.004.020.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, chróm 26,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6442.0.004.000.1 sprchová tyč s posuvným držiakom ručnej sprchy 

a plastovou mydlovničkou, 680 mm, chróm
36,10 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6142.0.004.040.1 ručná sprcha Cubito I., chróm 11,78 €
3.6142.0.004.041.1 ručná sprcha Cubito II., chróm 11,37 € 

 

Sprchové príslušenstvo jednotlivých sérií je kompatibilné,  
možno ho ľubovoľne kombinovať.

Ďalšie sprchové príslušenstvo nájdete v kapitole Ostatné batérie.

3.6742.0.004.041.1

3.6742.0.004.042.1

3.6742.0.004.000.1

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3242.7.004.000.1 sprchová kohútiková batéria bez sprchovej sady, chróm 104,12 €

Objednat zvlášť: Cena
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., 1 funkcia, držiak ručnej 

sprchy, sprchová hadica 1,7m), chróm
38,01 € 

3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., 1 funkcia, držiak ručnej 
sprchy, sprchová hadica 1,7m), chróm

38,01 € 

3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

+ +

+ +

+ +

+ +

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6042.0.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., 1 funkcia, sprchová tyč, 

sprchová hadica 1,7m), chróm
38,01 € 

3.6042.0.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., 1 funkcia, sprchová tyč, 
sprchová hadica 1,7m), chróm

38,01 € 

3.6042.1.004.040.1 sprchová sada I. (ručná sprcha Cubito I., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

3.6042.1.004.041.1 sprchová sada II. (ručná sprcha Cubito II., sprchová tyč, sprchová 
hadica 1,7m), chróm

60,84 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6742.0.004.041.1 hlavová sprcha, chróm 46,82 €
3.6742.0.004.000.1 hlavová sprcha, chróm 38,52 €
3.6742.0.004.042.1 hlavová sprcha, chróm 53,23 €
3.6642.0.004.000.1 sprchové rameno, chróm 46,82 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.7242.0.004.010.1 rohový ventil Cubito 3/8” – 1/2” mm, chróm, 2 ks 13,80 €
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Cubito/Mio Click-Clack, chróm 16,51 €
3.7142.7.004.030.1 vaňový výtok Cubito 1/2“, chróm 36,72 €

Trojpolohový prepínač. Možnosti pripojenia: ručná sprcha, hlavová 
sprcha, napúšťanie vane vaňovým výpustom alebo výtokom.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2042.6.004.000.1 vaňová – sprchová podomietková kohútiková batéria, chróm 205,22 €

Objednat zvlášť: Cena
3.7142.7.004.030.1 vaňový výtok 1/2“, chróm 36,72 €
3.6342.0.004.020.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, chróm 26,60 €
3.6142.0.004.040.1 ručná sprcha, chróm 11,78 €
3.6271.0.002.010.1 sprchová hadica 1,7 m, zosilnená PVC, strieborná 14,44 €
3.6271.0.002.020.1 sprchová hadica 2 m, zosilnená PVC, strieborná 15,67 €
3.8473.7.004.000.1 držiak ručnej sprchy 2,84 €

Cubito I.

3.6042.0.004.040.1 3.6042.0.004.040.1

3.6042.0.004.041.1 3.6042.0.004.041.1

Cubito II.

Cubito I.

Cubito II.

Clean touch

Funkcia pre jednoduché čistenie dýz sprchy; 

mäkké gumičky pri ľahkom dotyku zaručujú 

jednoduché olamovanie vodného kameňa.

Clean touch

Funkcia pre jednoduché čistenie dýz sprchy; 

mäkké gumičky pri ľahkom dotyku zaručujú 

jednoduché olamovanie vodného kameňa.

sprchová batéria bez sprchovej sady  

vaňová podomietková batéria bez sprchovej sady  

sprchové sady  

hlavová sprcha  

ručná sprcha  

držiak ručnej sprchy CUBITO  

pripojenie sprchovej hadice CUBITO  

sprchová tyč CUBITO  

rohový venti l ,  umývadlový výpust a vaňový výtok  

vodovodné batér ie a pr ís lušenstvovodovodné batér ie a pr ís lušenstvo

78 79
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8573.2.004.000.1 držiak časopisov, chróm 61,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8173.6.004.000.1 polica na uteráky so závesnou 
tyčou, 58,8cm, chróm

79,08 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8173.5.004.000.1 polica na uteráky, 57 cm, chróm 63,62 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8373.3.004.000.1 WC súprava vrátane kefy  
a sklenenej misky, chróm

34,12 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.3.000.000.1 sklenená miska k WC súprave 3,94 €
3.8871.5.000.000.1 náhradná kefa k WC súprave, čierna 3,58 €
3.8871.7.000.000.1 plastová vložka pre držiak misky ku 

klozetovej súprave, Ø 86 mm 
2,15 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

 3.8773.1.004.000.1 háčik na uterák, chróm 9,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8573.1.004.000.1 sklenená polička vrátane držiakov, 
50 cm, chróm

17,20 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.8.000.000.1 sklenená polička, 500 mm 9,13 €
3.8871.9.004.000.1 skrutky na uchytenie sklenených 

poličiek
2,15 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8173.3.004.000.1 dvojitá závesná tyč na uteráky,  
55 cm, chróm

54,03 € 

3.8173.4.004.000.1 dvojitá závesná tyč na uteráky,  
66 cm, chróm

59,13 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8173.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky, 55 cm, 
chróm

32,51 € 

3.8173.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky, 66 cm, 
chróm

35,56 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8373.2.004.000.1 držiak na náhradný toaletný papier 16,39 € 
 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8373.1.004.000.1 držiak na toaletný papier bez 
krytu, chróm 18,63 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

 3.8173.7.004.000.1 držiak na uterák, chróm 19,97 €
Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8473.5.004.000.1 držiak s keramickým dávkovačom 
tekutého mydla, chróm

26,69 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.4.000.000.1 keramický zásobník dávkovača 

mydla
7,61 € 

3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohári-
ka, dávkovača a mydlovničky

2,15 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8473.4.004.000.1 dvojitý držiak so sklenenými 
pohárikmi, chróm

23,65 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.1.000.000.1 pohárik sklenený 5,10 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohári-

ka, dávkovača a mydlovničky
2,15 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8473.3.004.000.1 držiak so skleneným pohárikom, 
chróm

17,82 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.1.000.000.1 pohárik sklenený 5,10 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohári-

ka, dávkovača a mydlovničky
2,15 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

 3.8473.2.004.000.1 košíček na mydlo, chróm 22,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8473.1.004.000.1 držiak so sklenenou mydlovničkou, 
chróm

19,26 € 

Náhradné diely: Cena
3.8871.2.000.000.1 mydlovnička sklenená 3,94 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohári-

ka, dávkovača a mydlovničky
2,15 € 

Charakteristickú tvár obľúbenej kúpeľne Cubito zvýrazní celý rad rovnomenných doplnkov, ktoré ťažia  
z čistoty priamočiarych geometrických tvarov. Jednoduché línie všetkých výrobkov zdôrazňujú  
funkčnosť a praktickosť použitia, pritom sú však krásnym dizajnovým detailom.

22
6,

5

30

30

570
540

kúpeľňové dop lnkykúpeľňové dop lnky
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Klasické umývadlo Mio je možné 
kombinovať s nábytkom vďaka 
elegantnému golieru, ktorý spojenie
odľahčuje.

Vskutku klasický tvar má stĺp či 
kryt na sifón. Benefitom navyše 
je jednoduchá údržba, lebo stĺp 
je prisadený až ku stene, takže 
nežiaduca špina nemá šancu.

Výrazné oblúky umývadiel spolu 
so skrinkou s dvomi zásuvkami 
vytvárajú nadštandardný priestor 
dojumývadla Mio napriek tomu,  
že je široké len 130 cm.

Kúpeľňa Mio je iná. Na prvý pohľad zaujme ladnou krivkou, ktorá vyvoláva túžbu dotknúť sa, pohladiť.  
Výrazný je oblúk veľkorysej asymetrickej vane, umývadla, klozetu i bidetu, neprehliadnuteľná je ale i jemná 
vlnka na splachovacej nádržke.

Kompaktné, veľkorysé poňatie kúpeľne s dvojumývadlom, veľkým zrkadlom s dvoma otvorenými poličkami  
a osvetlením dotvára solitér vysokej skrinky s dvoma zásuvkami a dvierkami.

Módna farba Bolton kúpeľňového nábytku Mio, vkusné  
riešenie úchytov pre otváranie zásuviek a skriniek, kvalitný 
nábytok i veľkorysé riešenie zrkadla s otvorenými bočnými 
poličkami predurčujú túto sériu pre moderné priestory  
i náročný vkus užívateľov.

Subtílna otvorená skrinka rieši večnú 
potrebu odkladacích a úložných plôch vo 
väčšinou tesných priestoroch toaliet i ma-
lých kúpeľní.

náhled MIO2DSC_8501.ti�

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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Výrazným prvkom kúpeľne Mio je umývadlo. Nezáleží na tom, či má elegantný golier a stojí  
na skrinke s dvierkami v luxusnom orechovom dekóre, alebo sa pyšne nesie na ladnom  
keramickom stĺpe.

Elegantná dvojica závesného klozetu 
a bidetu Mio necháva vyniknúť 
moderným geometrickým tvarom.

Séria Mio ponúka elegantnú  
umývadlovú stojanovú pákovú batériu  
s automatickou zátkou, ktorá okúzľuje 
dokonalými líniami.

Stojacia, tzv. talianska verzia klozetu, 
je stále atraktívna. Vzhľadom  
na upevnenie nekladie zvýšené  
nároky na statiku.

Dômyselný mechanizmus  
spomaľujúci sklápanie WC dosky.

Umývadlo Mio je k dispozícii v šty-
roch šírkach, môže byť s krytom 
alebo stĺpom.

Špeciálne bočné uchytenie klozetu
zjednodušuje údržbu.

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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MIO

Symetrickú vaňu Mio je možné 
kombinovať so zástenami Cubito, 
ich ponuku nájdete na strane 68.

Kompletnú ponuku 
sprchových vaničiek 
nájdete na strane 274.
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Ponuku podomietkových modulov nájdete 
na strane 279.
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L B A H
50 cm 500 420 195 170
55 cm 550 430 200 175
60 cm 600 470 200 200
65 cm 650 490 200 200

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8”–1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 umývadlový sifón Mio 5/4”–32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
8.9424.9.000.000.1 sifon, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270 mm, výška 

zápachovej uzávierky 75 mm, kapacita prietoku 45 l, s ozdob-
nými krúžkami (sifón možno použiť aj bez ozdobných krúžkov) 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1071.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 46,41 € 55,63 €
8.1071.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 50,93 € 61,22 €
8.1071.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 55,63 € 66,78 €
8.1071.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 60,30 € 72,34 €
8.1971.1.xxx.000.1 kryt na sifón s inštalačnou súpravou 

(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)
41,71 € 50,01 €

8.1971.3.xxx.000.1 stĺp iba pre umývadlá 55, 60 a 65 cm 50,93 € 61,22 €

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

Odkladacie plochy sú praktickým detailom umývadla MIO, ktoré tým ale vďaka výraznému oblúku nič nestráca 
na komfortnom priestore pre umývanie i drobné prepieranie. Pritom sa vyznačuje ľahkou údržbou, lebo prechod 
umývadla a skrinky je premyslene riešený rovnou plochou.

ANTIBAK
Glazovaný vnútorný kruh a odpad 
klozetov, ktorý zabraňuje priľnutiu 
nečistôt.

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích 
kanálikov po celom obvode 
klozetovej misy zaručuje 
dokonalé umytie.

Špeciálne bočné uchytenie 
klozetu zjednodušuje údržbu.

MAGIC FIX
Jednoduché upevnenie krytu na 
sifón.

VARIO
Odpad, ktorý umožňuje
napojenie vodorovné,
zvislé aj šikmé.

JIKA perla
Špeciálny keramický povrch, 
ktorý odpudzuje vodu a zabraňuje 
usadzovaniu prachu i vodného kameňa.

SPECIAL line

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

keramikakeramika

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm  

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm s krytom na sifón  

umývadlá 50, 60 a 65 cm so stĺpom  
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Číslo výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1471.5.xxx.yyy.1 umývadlo s odkladacími plochami 67 cm x x 77,04 € 92,49 €

Objednať zvlášť: Cena

8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok Mio 

a pre hendikep umývadlo Mio
21,93 €

Číslo výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1471.6.xxx.yyy.1 umývadlo s odkladacími plochami  75 cm x x 109,68 € 131,65 €

Objednať zvlášť: Cena

8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok Mio 

a pre hendikep umývadlo Mio
21,93 €

Číslo výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1471.2.xxx.yyy.1 umývadlo s odkladacími plochami 85 cm x x 146,34 € 175,60 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok Mio 

a pre hendikep umývadlo Mio
21,93 €

Číslo výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1471.7.xxx.yyy.1 umývadlo s odkladacími plochami  105 cm x x 183,05 € 219,63 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok Mio 

a pre hendikep umývadlo Mio
21,93 €
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 Cena Cena
biela farba

8.1771.1.xxx.yyy.1 polozápustné umývadlo 55 × 36 cm x x 77,28 € 92,71 €

Inštalačná sada pre umývadlá nie je nutná.

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 Cena Cena
biela farba

8.1571.1.xxx.104.1 umývadielko 45 cm x 39,41 € 47,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 Cena Cena
biela farba

8.1671.1.xxx.yyy.1 polozápustné umývadlo 55 × 43 cm x 88,29 € 105,95 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8”–1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4”–32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
8.9424.9.000.000.1

 

sifon, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270 mm, výška zápachovej 
uzávierky 75 mm, kapacita prietoku 45 l, s ozdobnými krúžkami (sifón 
možno použiť aj bez ozdobných krúžkov). K dispozícii od mája 2013. 
NOVINKA

15,46 € 
 

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €. Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1471.9.xxx.yyy.1 dvojumývadlo 130 cm x x 244,16 € 293,00 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá  

(pre dvojumývadlo objednať 2 ks)
1,85 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok 
MIO a pre hendikep umývadlo MIO

21,93 €

SPECIAL line

keramikakeramika

umývadielko 45 cm  

polozápustné umývadlo 55 × 43 cm  

polozápustné umývadlo 55 × 36 cm  

umývadlo s odkladacími plochami 67 cm  

umývadlo s odkladacími plochami 75 cm  

umývadlo s odkladacími plochami 85 cm  

umývadlo s odkladacími plochami 105 cm  

dvojumývadlo 130 cm  
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 304 302 Cena
biela

Cena 
farba

8.3171.1.xxx.yyy.1 závesný bidet Mio x x 115,90 € 139,09 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena Cena
biela farba

8.2071.1.xxx.000.1 závesný klozet Mio 121,73 € 146,12 €

Objednať zvlášť: Cena
biela

Cena
barva

8.9271.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, rýchloupínacie oceľové príchytky

44,00 € 52,85 € 

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 € 77,96 € 

Náhradné diely:  Cena
8.9011.1.000.000.1 prípojná súprava,  45 mm pre vtok vody do klozetu, 

dĺžka 30 cm, vrátane vrapovej vložky
3,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena Cena
biela farba

8.1371.4.xxx.yyy.1 umývadlo zdravotné 64 cm,  
bez priepadu x x

53,64 € 64,38 €

8.9424.6.000.000.1
 

miesto šetriaci sifón pre nábytok 
Mio a pre hendikep umývadlo Mio

21,93 € 

umývadlový sifón a rohový ventil a príslušenstvo Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7471.0.004.000.1 umývadlový sifón Mio 5/4“ – 32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,13 €

Číslo výrobku Popis výrobku 304 Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena 
biela

Cena 
farba

8.3271.2.xxx.304.1 stojaci bidet Mio x x 92,71 € 111,24 €

Náhradné diely: Cena
8.9175.3.000.000.1  inštalačná súprava pre bidet 3,32 €

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon
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Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8”–1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4”–32 mm, chróm, mosadz 30,35 €

8.9424.9.000.000.1

 

sifon, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270 mm, výška  
zápachovej uzávierky 75 mm, kapacita prietoku 45 l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť aj bez ozdobných krúžkov).  
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 € 
 
 

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 Cena Cena
biela farba

8.1571.3.xxx.104.1 rohové umývadielko 45 cm x 46,41 € 55,63 €

SPECIAL line

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €. Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

keramikakeramika

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena 
biela 

Cena 
farba

8.2571.6.xxx.000.1 samostatne stojaci klozet x x 119,02 € 142,83 €

Náhradné diely: Cena
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
barva

8.9271.1.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 
rýchloupínacie oceľové príchytky

44,00 € 52,85 €

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou,  
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 € 77,96 €

závesný bidet MIO  

závesný klozet MIO  

umývadlo zdravotné 64 cm  

odporúčame  

stojaci bidet MIO  

rohové umývadielko 45 cm  

samostatne stojaci klozet MIO  
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Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena 
biela

8.2471.7.000.000.1 WC misa Mio, sedacia 
výška 46 cm

x x
157,95 €

8.2771.2.xxx.241.1 WC nádržka x x 91,79 €
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádržka Mio x x 91,79 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9271.1.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 

rýchloupínacie oceľové príchytky
44,00 €

8.9271.2.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

  

Cena

8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,85 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.9136.4.000.000.1 tlačidlo D2D 3,90 €
8.2771.2.xxx.000.1 WC nádržka x 75,49 €
8.2771.3.xxx.000.1 WC nádržka x 75,49 €
8.2871.7.xxx.242.1 WC nádržka x 88,29 €
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €
8.2771.4 xxx.000.1 veko k nádržke Mio 23,15 €

42
 c

m

strieborné 
iontové 
částice

baktérie

ANTIBAK WC DOSKY
Materiál WC dosiek je obohatený o zložku 
s trvalým antibakteriálnym  protiplesňovým 
účinkom.

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena 
biela

Cena 
farba

8.2371.6.xxx.000.1 WC misa Mio, 
sedacia výška 42cm x x

107,77 € 129,31 €

8.2771.2.xxx.241.1 WC nádržka Mio x x 91,79 € 110,17 €
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádržka Mio x x 91,79 € 110,17 €

Objednať zvlášť
Cena
biela

Cena
farba

8.9271.1.xxx.000.1  duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, rýchloupínacie oceľové príchytky

44,00 € 55,85 €

8.9271.2.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 € 77,96 €

8.9902.5.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 220-350 mm 54,24 €
8.9009.2.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 70–220 mm 54,24 €

50
 c

m

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena 
biela

Cena 
farba

8.2471.6.xxx.000.1 zvýšená WC misa 
Mio, sedacia výška 
50cm

x x
157,95 € 189,55 €

8.2771.2.xxx.241.1 WC nádržka Mio x x 91,79 € 110,17 €
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádržka Mio x x 91,79 € 110,17 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9271.1.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, rýchloupínacie príchytky

44,00 € 52,85 €

8.9271.2.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 € 77,96 €

8.9902.5.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 220–350 mm 54,24 €
8.9009.2.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 70–220 mm 54,24 €

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

VARIO
Odpad, ktorý umožnuje vodorovné, 
zvislé aj šikmé napojenie.

ANTIBAK
Glazovaný vnútorný kruh a odpad 
klozetov, ktorý zabraňuje priľnutiu 
nečistôt.

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

keramikakeramika

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

8.2371.6.xxx.000.1 WC misa Mio x x 107,77 €
8.2871.7.xxx.242.1 WC nádržka Baltic x x 88,29 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9271.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 

rýchloupínacie oceľové úchyty
44,00 €

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

8.2471.6.xxx.000.1 zvýšená WC misa Mio, 
sedacia výška 48 cm x x

157,95 €

8.2471.7.000.000.1 zvýšená WC misa Mio, 
sedacia výška 44 cm x x

157,95 €

8.2871.7.xxx.242.1 WC nádržka Baltic x x 88,29 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9271.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 

rýchloupínacie oceľové úchyty
44,00 €

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 €

kombiklozet BALTIC  

kombiklozet BALTIC so zvýšenou výškou MIO  
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m
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m
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kombiklozet se zvýšenou výškou  
náhradné diely pre kombiklozety  

kombiklozet MIO  

kombiklozet MIO so zvýšenou výškou  
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variant biela variant orech variant bolton

Dokonalým detailom umývadlovej skrinky Mio je vnútorná zásuvka. Ponúka využitie každého milimetru 
priestoru okolo sifónu, ktorý oddeľuje praktickým plechovým krytom. Otváranie je namiesto úchytiek riešené 
elegantnými výrezmi, ktoré dodávajú nábytkovej rade MIO typický vzhľad.

Netradične riešené zrkadlo 
s rohovou otvorenou poličkou 
sa okamžite stane dominantou 
kúpeľne.

Mio ponúka dostatočný úložný 
priestor pre uteráky i ďalšie 
potrebné drobnosti, bez ktorých sa 
kúpeľňa nezaobíde.

Umývadlo je s doskou spojené 
takmer neviditeľným elegantným 
límcom.

Všetky hrany sú z vysoko odolného 
materiálu ABS. Premyslené výrezy  
nahrádzajú často nepraktické  
úchytky.

Kvalitné plnovýsuvné 
pojazdy zabezpečia ľahký 
prístup do zásuviek.

Pojazdy zásuviek
s brzdou a dojazdom.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR 
lepidlom zaisťujú najvyššiu 
vodeodolnosť.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimálnou
nosnosťou 30 kg.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné 
pánty testované na 30 000 
cyklov.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3418.1.171.500.1 stredná skrinka s 2 zásuvkami 164,30 €

4.3418.1.171.506.1 stredná skrinka s 2 zásuvkami 164,30 €

4.3418.1.171.507.1 stredná skrinka s 2 zásuvkami 164,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3418.2.171.500.1 stredná skrinka, pravá 103,14 €

4.3418.2.171.506.1 stredná skrinka, pravá 103,14 €

4.3418.2.171.507.1 stredná skrinka, pravá 103,14 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu  (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3415.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 105 cm, 1 zásuvka 166,36 €

4.3415.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 105 cm, 1 zásuvka 166,36 €

4.3415.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 105 cm, 1 zásuvka 166,36 €

4.3417.5.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod nábytkové umývadlo 105 cm 44,04 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3416.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 130 cm, 2 zásuvky 244,53 €

4.3416.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 130 cm, 2 zásuvky 244,53 €

4.3416.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 130 cm, 2 zásuvky 244,53 €

4.3417.6.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod dvojumývadlo 130 cm 38,48 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech;

 
biela/bolton

4.3411.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre umývadlo 50, 55, 60, 65 cm, 1 zásuvka, s golierom 138,27 €

4.3411.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre umývadlo 50, 55, 60, 65 cm, 1 zásuvka, s golierom 138,27 €

4.3411.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre umývadlo 50, 55, 60, 65 cm, 1 zásuvka, s golierom 138,27 €

4.3417.1.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod umývadlo 50, 55, 60, 65 cm 38,48 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3412.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 67 cm, 1 zásuvka 136,69 €

4.3412.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 67 cm, 1 zásuvka 136,69 €

4.3412.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 67 cm, 1 zásuvka 136,69 €

4.3417.2.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod nábytkové umývadlo 67 cm 38,48 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu  (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3413.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 75 cm, 1 zásuvka 141,28 €

4.3413.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 75 cm, 1 zásuvka 141,28 €

4.3413.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 75 cm, 1 zásuvka 141,28 €

4.3417.3.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod nábytkové umývadlo 75 cm 40,06 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu  (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3414.1.171.500.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 85 cm, 1 zásuvka 161,04 €

4.3414.1.171.506.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 85 cm, 1 zásuvka 161,04 €

4.3414.1.171.507.1 umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 85 cm, 1 zásuvka 161,04 €

4.3417.4.171.500.1 voliteľná vnútorná zásuvka pre skrinku pod nábytkové umývadlo 85 cm 41,02 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón, rozstup rohových ventilov 200 mm, DN40 21,93 €

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok

umývadlová skrinka pre umývadlo 50, 55, 60 a 65 cm  

umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 67 cm  

umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 75 cm  

umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 85 cm  

umývadlová skrinka pre nábytkové umývadlo 105 cm  

umývadlová skrinka pre dvojumývadlo 130 cm  

stredná skrinka s 2 zásuvkami  

stredná skrinka, pravá  
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3419.1.171.500.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami 184,33 €

4.3419.1.171.506.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami 184,33 €

4.3419.1.171.507.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami 184,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

 
500 biela

4.3422.1.171.500.1 zrkadlo na doske, 640 × 573 mm, otočné o 90° 52,61 €

4.3422.2.171.500.1 zrkadlo na doske, 1 280 × 573 mm, otočné o 90° 72,03 €

4.9186.4.172.007.1 osvetlenie CUBITO, halogénové 100 W (nájdete na str. 64) 65,95 €

4.5018.7.172.000.1 osvetlenie CUBITO, žiarivka, 24 W, IP 44 (nájdete na str. 64) 104,95 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

 
500 biela

4.3423.1.171.500.1 polička pod zrkadlo alebo samostatne na stenu 44,77 €

Náhradné diely

4.3417.8.171.500.1 golier pod umývadlo 50, 55, 60, 65 cm 15,95 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

 
500 biela

4.3421.1.171.500.1 zrkadlo s poličkami, pravé/ľavé 120,54 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3418.3.171.500.1 stredná skrinka, ľavá 103,14 €

4.3418.3.171.506.1 stredná skrinka, ľavá 103,14 €

4.3418.3.171.507.1 stredná skrinka, ľavá 103,14 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

 
500 biela

4.3418.0.171.500.1 stredná skrinka bez dverí 57,07 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3419.2.171.500.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, pravá 213,42 €

4.3419.2.171.506.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, pravá 213,42 €

4.3419.2.171.507.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, pravá 213,42 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu (lamino)/čela zásuvky (lamino)

 
biela/biela

 
biela/orech

 
biela/bolton

4.3419.3.171.500.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, ľavá 213,42 €

4.3419.3.171.506.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, ľavá 213,42 €

4.3419.3.171.507.1 vysoká skrinka s 2 zásuvkami, ľavá 213,42 €

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok

stredná skrinka, ľavá  vysoká skrinka s 2 zásuvkami  

zrkadlo s pol ičkami  

zrkadlo na doske  

doplnky  

stredná skrinka bez dverí  

vysoká skrinka s 2 zásuvkami,  pravá  

vysoká skrinka s 2 zásuvkami,  ľavá  
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Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
biela

2.3171.0.000.000.1 vaňa 1 700 × 700 mm, vstavaná verzia 160 l 225,10 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9617.0.000.000.1 nohy k vani so súpravou pre ukotvenie vane k stene 33,29 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 25,59 €
2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 35,80 €
2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 69,54 €
2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 79,24 € 

Náhradné diely: Cena
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
biela

2.3171.1.000.000.1 vaňa 1 700 × 700 mm, s hliníkovou konštrukciou 160 l 360,15 €

Objednať zvlášť:
2.9671.4.000.000.1 čelný panel 1 700 mm 167,83 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 25,59 €
2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 35,80 €
2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 69,54 €
2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 79,24 € 

Náhradné diely: Cena
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €
2.9617.0.000.000.1 konštrukcia 33,29 €

Takto farebne označené plochy neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre umiestnenie  
vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

inštalačné rozmery vane bez panelu inštalačné rozmery vane s konštrukciou a panelom
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Označený priestor je pre umiest-
nenie batérie na hranu vane.

pravá verzia

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena  
biela

2.4371.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 500 × 1 050 mm, ľavá verzia, vrátane podpier 200 l 300,89 € 
2.4471.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 500 × 1 050 mm, pravá verzia, vrátane podpier 200 l 300,89 € 
2.4571.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 600 × 1 050 mm, ľavá verzia, vrátane podpier 215 l 344,97 € 
2.4671.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 600 × 1 050 mm, pravá verzia, vrátane podpier 215 l  344,97 € 
2.4771.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 700 × 1 050 mm, ľavá verzia, vrátane podpier 225 l 363,80 € 
2.4871.9.000.000.1 vaňa asymetrická 1 700 × 1 050 mm, pravá verzia, vrátane podpier 225 l  363,80 € 
2.4371.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1 500 × 1 050 mm, s konštrukciou, ľavá verzia 200 l 270,98 € 
2.4471.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1 500 × 1 050 mm, s konštrukciou,pravá verzia 200 l 270,98 € 
2.4571.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1 600 × 1 050 mm,s konštrukciou, ľavá verzia 215 l 307,68 € 
2.4671.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1 600 × 1 050 mm, s konštrukciou,pravá verzia 215 l  307,68 € 
2.4771.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1 700 × 1 050 mm, s konštrukciou, ľavá verzia 225 l 325,52 € 
2.4871.1.000.000.1 asymetrická vaňa 1700 × 1 050 mm, s konštrukciou, pravá verzia 225 l 325,52 € 

Objednať zvlášť: Cena
2.9671.0.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1500, ľavý, 100% akrylát 152,49 €
2.9671.1.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1500, pravý, 100% akrylát 152,49 €
2.9671.2.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1 600, ľavý, 100% akrylát 152,49 €
2.9671.3.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1 600, pravý, 100% akrylát 152,49 €
2.9671.5.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1 700, ľavý, 100% akrylát 152,49 €
2.9671.6.000.000.1 čelný panel pre asymetrickú vaňu 1 700, pravý, 100% akrylát 152,49 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 25,59 €
2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 35,80 €
2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu 69,54 €
2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 79,24 € 

Náhradné diely: Cena
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €
2.9471.3.000.000.1 súprava podpier pre asymetrické vane Mio 31,24 €
2.9471.4.000.000.1 súprava podpier pre asymetrické vane s panelom 30,87 €
2.9482.0.000.000.1 súprava na upevnenie čelného panela asymetrických vaní Olymp 27 55 €
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

inštalačné rozmery vane s panelom inštalačné rozmery vane bez panelu 

Asymetrická vaňa Mio dotvára veľkú kúpeľňu a ponúka pôžitok komfortného kúpeľa vďaka svojmu objemu i príjemnému 
najkvalitnejšiemu akylátu. Je na výber v troch veľkostiach, vždy v ľavom a pravom variante podľa dispozície priestoru. 
Uspokojí aj naozaj náročných či urastených užívateľov, pretože najväčší variant má rozmery 175x105cm.

 predĺžená záruka 5 rokov
 akrylátové vane sú vyrobené zo 100% akrylátu
 čelné a bočné panely s vrstvou akrylátu zabezpečujú zhodnú farebnosť s vaňou
 stabilná konštrukcia
 podhlavníky pre všetky vane Jika, 2 farebné vyhotovenia

Výhody

Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1     
15,69 €

Podhlavníky sú na výber  
v dvoch farebných  
odtieňoch, svetlo- a tmavosivý.
2.9498.0.088.000.1     
15,69 €

Detail podhlavníka
s logom JIKA.

Vane a vaničky sú vyrobené 
zo 100percentného akrylátu

100% AKRYLÁT
Všetky naše vaničky, vane a panely  
sú vyrobené zo 100% akrylátu.

Vyrobené v Európskej únii. Záruka na vane.

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

akr y lá tové vaneakr y lá tové vane

vaňa zápustná MIO  

vaňa zápustná MIO  

vaňa asymetrická MIO  
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B
A

A
B

R 540

C

D

Sprchový kút 800, 900, 1 000 štvrťkruh, rádius 540, strieborný lesklý profi l, 
6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla GLASS, držadlá chróm.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5371.1.002.668.1 800 1850 6 transparentné 317,89 €
2.5371.2.002.668.1 900 1850 6 transparentné 340,42 €
2.5371.3.002.668.1 1000 1850 6 transparentné 358,53 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

2.9471.0.004.000.1 stierka na sklo, chróm 12,31 €
2.9471.1.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na sprchový kút, chróm 18,11 €
2.9471.2.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na stenu, chróm 19,38 €

Číslo výrobku Rozmerové možnosti 
(mm) A

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu 
(mm) D

2.5371.1.002.668.1 770–790 × 770–790 238,5 389 410
2.5371.2.002.668.1 870–890 × 870–890 338,5 389 530
2.5371.3.002.668.1 970–990 × 970–990 438,5 389 541

Sprchové kúty Mio sú kompatibilné s vaničkami JIKA 
(Ravenna, Neo Ravenna, Olymp a Sofi a).

Šarža 668 – transparentné sklo
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Číslo výrobku Šírka 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5624.2.002.668.1 910 1530 6 ľavá/pravá transpa-
rentné sklo

222,61 €

šarža 668 – transparentné sklo

Vaňová zástena 90 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, strieborný lesklý profi l, 6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla 
GLASS. Pre asymetrické vane Mio.

2.9471.0.004.000.1

2.9471.1.004.000.1

2.9471.2.004.000.1

17

252

Všetky vaňové zásteny sú ponúkané 
výhradne s úpravou JIKA perla GLASS.

Všetky vaňové zásteny sú ponúkané 
výhradne s úpravou JIKA perla GLASS.

 predĺžená záruka 3 roky
 bezrámová konštrukcia a 6mm bezpečnostné sklo
 masívne strieborné profi ly
 špeciálna úprava JIKA perla GLASS

 predĺžená záruka 3 rokov
 6mm bezpečnostné sklo
 masívne strieborné profi ly
 špeciálna úprava JIKA perla GLASS
 magnetické tesnenia pojazdových dverí

Výhody

Výhody
Pre významné predĺženie 
životnosti povrchu JIKA perla 
GLASS je vhodné použiť 
špeciálne čistiace prostriedky 
Clean All a Conditioner.

Odporúčame

Záruka 3 roky na vaňové zásteny.
Výška 1850 mm.

15,33 €
0,5 l

30,05 €
0,5 l

Hrúbka skla sprchových kútov a dverí.

Hrúbka skla sprchových kútov a dverí.

Pojazdy sprchových kútov 
sú testované na 20 000 cyklov.

17

252

17

252

2.9482.5.000.000.1
SPECIAL line

2.9482.7.000.000.1
SPECIAL line

15,33 €
0,5 l

30,05 €
0,5 l

JIKA perla GLASS potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe špeciálne 
čistiace prostriedky. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí o trvalý lesk 
a priezračnú čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky so zázračnými účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate celých 100 litrov čistiaceho 
prostriedku! Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha handričkou 
z mikrovlákna. Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. 
Stačí nastriekať a vyleštiť.

Odporúčame Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

ľavopravý 
variant

sprchové kútyvaňová zástena

jednodielna vaňová zástena MIO  

sprchový kút MIO  

odporúčame  
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G3/8”

G5/4”

120

G5/4”

G3/8”

G5/4”

G3/8”

G1/2”

G1/2”

198

152

60

150   20+- G1/2”

G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1171.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria s automatickou 

zátkou, chróm
90,62 €

Objednať zvlášť Cena
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,13 €

Náhradné diely:
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Click–Clack, chróm 16,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1171.8.004.002.1 umývadlová stojančeková páková batéria pre umývadlové misy 

so zátkou Click-Clack, chróm
120,91 €

Objednať zvlášť: Cena
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,13 €

Náhradné diely:
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Click–Clack, chróm 16,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4171.1.004.001.1 bidetová stojančeková páková batéria s automatickou zátkou, 

chróm
94,00 €

Objednať zvlášť: Cena
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8“–1/2“, chróm, 2 ks 13,13 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2171.7.004.000.1 vaňová páková batéria bez sprchovej sady, chróm 97,30 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, držiak ručnej sprchy, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
40,78 €

3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, držiak ručnej sprchy, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

36,35 €

3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m) 58,46 €
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, sprchová tyč, hadica 1,7m) 63,94 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3171.7.004.000.1 sprchová páková batéria bez sprchovej sady, chróm 73,79 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, držiak ručnej sprchy, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
40,78 €

3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, držiak ručnej sprchy, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

36,35 €

3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, 
hadica 1,7m)

58,46 €

3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, sprchová tyč, hadica 1,7m) 63,94 €

Série MIO ponúka elegantnú umývadlovú 
stojančekovú pákovú batériu s automatickou zátkou, 
ktorá okúzľuje dokonalými líniami.

 predĺžená záruka 5 rokov
 keramické kartuše, systém OPTIM ECO
 perlátory sú vyrobené zo špeciálneho materiálu proti usadzovaniu vodného kameňa
 prepínače majú klapku proti spätnému nasatiu znečistenej vody
 keramické kartuše OptimEco Kerox (Maďarsko)
 keramické ventily Fluhs (Nemecko) 
 perlátory Neoperl (Nemecko)
 pripojovacie nerez hadičky Tucai (Španielsko)

Výhody

Rohové ventily ponúkané 
v rovnakom dizajne ako 
batérie Mio dotvárajú 
štýlové prostredie 
modernej kúpeľne.

Vodovodné batérie série Mio 
obsahujú vysoko kvalitné 
keramické kartuše so 
systémom OPTIM ECO.

Perlátory sú vyrobené zo 
špeciálneho materiálu, na 
ktorom sa neusádza vodný 
kameň, a vďaka tomu 
odpadá namáhavé čistenie.

Horná sprcha MIO 
v obľúbenom variante 
s dažďovým efektom sa 
vďaka funkcii Clean Touch 
veľmi ľahko udržiava, 
iba prejdením prstami 
po mäkkých gumičkách.

Pootočením krúžku na kartuši 
je možné regulovať teplotu 
miešanej vody; vyskrutkovaním 
vymedzovacej skrutky na 
ovládacom drieku kartuše je 
možné obmedziť prietok vody.

Funkcia pre jednoduché čistenie 
dýz sprchy; mäkké gumičky 
pri ľahkom dotyku zaručujú 
jednoduché olamovanie 
vodného kameňa.

Všetky sprchové hadice sú 
vybavené systémom proti 
prekrúteniu, ktorý je ukrytý 
v kónuse sprchovej hadice.

Záruka 2 roky na 
sprchové 
príslušenstvo.

Záruka 5 rokov na všetky 
batérie (povrch a kartuša).

SPRCHOVÝ SET
Sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč.

OPTIM ECO
Pootočením krúžku na kartuši je možné regulovať teplotu 
miešanej vody; vyskrutkovaním vymedzovacej skrutky 
na ovládacom drieku kartuše je možné obmedziť prietok vody.

OPTIM ECO CLEAN TOUCH ANTI TWIST

vodovodné batérie a príslušenstvovodovodné batérie a príslušenstvo

umývadlová batéria  

umývadlová batéria pre umývadlové misy  

bidetová batéria  

vaňová batéria bez sprchovej sady  

sprchová batéria bez sprchovej sady  
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1 funkcia

1 funkcia

5 funkcií

5 funkcií

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6171.0.004.020.1 Mio ručná sprcha 1 funkcia,  

100 mm, chróm
16,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.6171.0.004.021.1 Mio ručná sprcha 5 funkcií:  
normálna, masážna,  
masážna + normálna,  
perlivá, perlivá + normálna

21,36 €

G1/2”

G1/2”

G1/2”

G1/2”

G1/2”

G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.6771.0.004.021.1 Mio hlavová sprcha 5 funkcií: normálna, 
masážna, masážna + normálna, perlivá, 
perlivá + normálna,  100 mm, chróm

22,87 €

3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chróm  
(objednať zvlášť)

16,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6771.0.004.042.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkcia,  

sprchovacia časť chróm
36,52 €

3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chróm  
(objednať zvlášť)

16,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6771.0.004.020.1 Mio hlavová sprcha 1 funkcia,  

 100 mm, chróm
18,69 €

3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chróm  
(objednať zvlášť)

16,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6771.0.004.041.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkcia,  

sprchovacia časť sivý plast
25,55 €

3.6627.0.004.020.1 sprchové rameno, chróm  
(objednať zvlášť)

16,49 €

G1/2”

G1/2”

5 funkcií

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.6771.0.004.031.1 Mio hlavová sprcha 5 funkcií: normálna, 
masážna, masážna + normálna, perlivá, 
perlivá + normálna, chróm

30,73 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6771.0.004.030.1 Mio hlavová sprcha 1 funkcia, chróm 28,36 €

160

min.35
max.50

G1/2”

G1/2”

G1/2”

min.35

120

max.50

G3/8”

G3/8”G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2071.6.004.000.1 vaňová - sprchová páková podomietková batéria, chróm 77,14 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, držiak ručnej sprchy, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
40,78 €

3.6071.0.004.020.1 sprchová sada(ručná sprcha 1 funkcia, držiak ručnej sprchy, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

36,35 €

3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč,  
hadica 1,7m)

58,46 € 

3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, sprchová tyč, hadica 1,7m) 63,94 €
3.7171.0.004.020.1 umývadlový/vaňový výtok Mio 1/2”, chróm 40,05 €
3.6371.0.004.000.1 Mio pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,22 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3071.6.004.000.1 sprchová páková podomietková batéria, chróm 56,90 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, držiak ručnej sprchy, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
40,78 €

3.6071.0.004.020.1 sprchová sada(ručná sprcha 1 funkcia, držiak ručnej sprchy, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

36,35 €

3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m) 58,46 € 
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, sprchová tyč, hadica 1,7m) 63,94 €
3.6371.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,22 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.7171.0.004.020.1 umývadlový/vaňový výtok Mio 1/2”, chróm 40,05 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5171.1.004.200.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
90,57 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5171.1.004.300.1 drezová stojančeková páková batéria s výsuvnou sprchou 

a otočným výtokovým ramienkom, chróm
147,89 €

G1/2”

OPTIM ECO
Pootočením krúžku na kartuši je možné regulovať teplotu 
miešanej vody; vyskrutkovaním vymedzovacej skrutky  
na ovládacom drieku kartuše je možné obmedziť prietok vody.

vodovodné batérie a príslušenstvovodovodné batérie a príslušenstvo

vaňová podomietková batéria bez sprchovej sady  

sprchová podomietková batéria bez sprchovej sady  

drezová stojančeková batéria  

drezová batéria so sprchou  

umývadlový/vaňový výtok 1/2“  

ručné sprchy  

horné sprchy  



112 113

G1/2”

G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6471.0.004.001.1 Mio sprchová tyč s posuvným držiakom ručnej sprchy 

a mydlovničkou, 600 mm, chróm
27,33 €

Náhradné diely Cena
3.9627.0.000.000.1 Mio plastová mydlovnička pre sprchovú tyč Mio, 

transparentná
3,43 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6371.0.004.000.1 Mio pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz,  

spätný ventil, chróm
16,22 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6271.0.002.010.1 Mio sprchová hadica 1,7 m, zosilnená PVC, strieborná 14,44 €
3.6271.0.002.020.1 Mio sprchová hadica 2 m, zosilnená PVC, strieborná 15,67 €

Všetky sprchové hadice sú vybavené systémom Anti twist 
proti prekrúteniu, ktorý je ukrytý v kónuse sprchovej hadice.

Sprchové príslušenstvo jednotlivých sérií je kompatibilné – 
je možné ho ľubovoľne kombinovať. 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6071.0.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, držiak ručnej 

sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm
40,78 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6071.0.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, držiak ručnej 

sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm
36,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6071.1.004.020.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, 

hadica 1,7m)
58,46 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6071.1.004.021.1 sprchová sada (ručná sprcha 5 funkcií, sprchová tyč, 

hadica 1,7m
63,94 €

5 funkcií

rohový 
ventil

odtokový  
ventil

1 funkcia

5 funkcií

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.7171.0.004.020.1 umývadlový/vaňový výtok 1/2“, chróm 40,05 €
3.7271.0.004.010.1 rohový ventil Mio 3/8”–1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.9171.0.004.000.1 umývadlový výpust Click-Clack, chróm 16,51 €

G3/8”

G1/2”

CLICK/CLACK
66

max 47

G5/4”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.6571.0.004.000.1 Mio držiak ručnej sprchy, chróm 5,83 €

1 funkcia

vodovodné batérie a príslušenstvovodovodné batérie a príslušenstvo

+

+

+

+

+

+

+

+

sprchové sady MIO  sprchová tyč MIO  

držiak ručnej sprchy MIO  

pripojenie sprchovej hadice  

sprchová hadica MIO  

rohový venti l  a umývadlový výpust  
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.9471.0.004.000.1 stierka na sklo, chróm 12,31 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8174.6.004.000.1 polica na uteráky so závesnou 

tyčou, 58,8 cm, chróm
67,30 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8374.2.004.000.1 držiak na rezervný toaletný papier, 

chróm
14,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8174.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky, 55 cm, 

chróm
28,98 €

3.8174.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky, 66 cm, 
chróm

31,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8174.3.004.000.1 dvojitá závesná tyč na uteráky,  

55 cm, chróm
40,03 €

3.8174.4.004.000.1 dvojitá závesná tyč na uteráky,  
66 cm, chróm

45,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8374.1.004.000.1 držiak na toaletný papier s krytom, 

chróm
29,73 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.9471.2.004.000.1 stierka na sklo s držiakom  

na stenu, chróm
19,38 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8174.8.004.000.1 držiak na uterák, chróm 17,90 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8174.5.004.000.1 polica na uteráky, 58,8 cm, chróm 51,10  €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8374.3.004.000.1 WC súprava vrátane kefy  

a sklenenej misky, chróm
28,98 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.3.000.000.1 sklenená miska k WC súprave 3,94 €
3.8871.5.000.000.1 náhradná kefa k WC súprave, 

čierna
3,58 €

3.8871.7.000.000.1 plastová vložka pre držiak misky  
ku klozetovej súprave, Ø 86 mm

2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.9471.1.004.000.1 stierka na sklo s držiakom  

na sprchový kút, chróm
18,11 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8574.1.004.000.1 sklenená polička vrátane držiakov, 

50 cm, chróm
23,73 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.8.000.000.1 sklenená polička, 50 cm 9,13 €
3.8871.9.004.000.1 skrutky na uchytenie sklenených 

poličiek, 2ks
2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8774.1.004.000.1 háčik na uterák, chróm 8,68 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8474.3.004.000.1 držiak so skleneným pohárikom, 
chróm

13,48 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.1.000.000.1 pohárik sklenený 5,10 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohárika, 

dávkovača a mydlovničky
2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8774.2.004.000.1 dvojháčik na uteráky, chróm 14,23 €
Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8474.4.004.000.1 dvojitý držiak so sklenenými 
pohárikmi, chróm

22,33 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.1.000.000.1 pohárik sklenený 5,10 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohárika, 

dávkovača a mydlovničky
2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8474.1.004.000.1 držiak so sklenenou mydlovničkou, 
chróm

14,23 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.2.000.000.1 mydlovnička sklenená 3,94 €
3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohárika, 

dávkovača a mydlovničky
2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8474.5.004.000.1 držiak s keramickým dávkovačom 
tekutého mydla, chróm

22,33 €

Náhradné diely: Cena
3.8871.4.000.000.1 keramický zásobník dávkovača 

mydla
7,61 € 

3.8871.6.000.000.1 plastová vložka pre držiak pohárika, 
dávkovača a mydlovničky

2,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8174.7.004.000.1 držiak na uterák, pevný, 330 mm, 
chróm

16,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.8474.2.004.000.1 košíček na mydlo, chróm 17,90 €

Séria kúpeľňových doplnkov Mio vsádza na dokonalé remeselné spracovanie. Výrazným detailom 
je využitie kruhu - pre veľkorysé upevnenie na stenu či prípadne pre zaujímavé ukončenie háčiku na 
uteráky a ďalšie drobnosti, bez ktorých sa v kúpeľni nezaobídeme.
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kúpeľňová sér ia



Tigo vsádza na čistotu a eleganciu. Hladké plochy lakovaných skriniek nerušia komplikované úchytky,  
aj asymetrické umývadlo 100 cm vďaka veľkorysej odkladacej ploche vľavo a zaobleným hranám pôsobí 
harmonicky a luxusne. Dostatok úložného priestoru ponúka vysoká závesná skrinka, ale tiež prehľadné, 
plnovýsuvné zásuvky.

Umývadlo Tigo 100 cm môže byť podľa 
dispozície kúpeľne v pravom i ľavom variante. 

Umývadlo Tigo 80 cm ponúkame iba  
vo variante s odkladacou plochou vľavo. 

Dvojumývadlo Tigo 125 cm je možné kombinovať so skrinkou alebo s držiakom na uteráky  
a policou. Zvlášť otvorený variant zvýrazňuje čisté línie modernej série.

kúpeľňová sér ia
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Zelená je farbou nádeje, jari i pozitívnych očakávaní. Vrátane toho, že ani malé rozmery kúpeľne nám nezabránia 
vytvoriť moderný, kvalitný a hlavne vysoko funkčný priestor pre intímnu hygienu. Navyše sa vojde i práčka!  
A to napriek tomu, že táto kúpeľňa má necelých 5 m2 (2,6 x 1,8 m). 

Skrinka pod umývadlo so šírkou 65 cm doplnená 
navyše ešte jednou postrannou skrinkou poskytuje 
rad možností na ukladanie vecí. A vojde sa  
do kúpeľne 2,6 x 1,3 m.

Tiež veľmi úzku kúpeľňu veľmi ľahko vybavíte 
sériou Tigo. Úsporný kombiklozet, umývadlo  
65 cm i priestorný sprchový kút sa vojdú  
na plochu 1,2 x 2,6 m.

Do malej kúpeľne skvelo padne i nadštandardný 
asymetrický sprchový kút 100 x 80 cm. Predpokladá 
to však samostatné WC, pretože klozet sa už  
do priestoru 1,8 x 1,3 m naozaj nevojde. 

Zatiaľčo biela tvorí kúpeľňovú klasiku, tmavá farba 
v sebe má určitú výnimočnosť. Pôsobí elegantne, 
obzvlášť v kombinácii s bielou keramikou. Ako 
umývadlová skrinka Tigo vo vyhotovení mokka.

1,8 m

2,6 m

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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Ideálnym výrobkom pre malé kúpeľne je kombiklozet Tigo, ktorý má celkovú dĺžku len 62cm. Naviac 
splachuje 4,5/3l, čo predstavuje významnú úsporu pitnej vody používanej pre splachovanie. Majitelia toaliet 
bez okien tiež ocenia izolačnú vložku proti oroseniu, ktorá už nedovolí vzdušnej vlhkosti kondenzovať  
na povrchu nádržky. Čisté riešenie - klozet priliehajúci ku stene sa dobre udržuje v čistote.

Najmenší závesný klozet má hĺbku 49 cm. To však rozhodne nemá žiadny vplyv na pohodlie,  
lebo sedacia časť má štandartných 43 cm ako pri ostatných klozetoch. Užívateľský komfort 
zvyšuje funkcia Slow Close pre spomalenie a stíšenie chodu WC dosky.

43 cm

62 cm

43 cm

49 cm

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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PURE GENERIC

Ponuku podomietkových modulov 
nájdete na strane 279.

K sérii odporúčáme zrkadlá Clear, ktoré najdete na strane 197 a zrkadlá Cubito, ktoré najdete na strane 64.
Kúpeľňové doplnky Pure nájdete v kapitole 
Pure a Generic v kapitole Kúpeľňové doplnky. 
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 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 106 109 Cena 
biela

8.1221.6.000.yyy.1 nábytkové umývadlo 65 cm x x 76,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 106 109 Cena
biela

8.1221.8.000.yyy.1 nábytkové umývadlo 80 cm x x 114,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena
biela

8.1221.7.###.105.1 asymetrické nábytkové umývadlo 100 cm, ľavé x 151,19 €
8.1221.7.###.109.1 asymetrické nábytkové umývadlo 100 cm, ľavé x 151,19 €

8.1221.9.###.106.1 asymetrické nábytkové umývadlo 100 cm, pravé x 151,19 €
8.1221.9.###.109.1 asymetrické nábytkové umývadlo 100 cm, pravé x 151,19 €

Objednať zvlášť: Cena
3.8121.1.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 65 cm, nerez 42,02 €
3.8121.4.004.000.1 bočný držiak uteráka pre umývadlá Tigo, ľavopravý, nerez 34,65 €

Objednať zvlášť: Cena
3.8121.2.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 80 cm, nerez 50,07 €
3.8121.4.004.000.1 bočný držiak uteráka pre umývadlá Tigo, ľavopravý, nerez 34,65 €

Objednať zvlášť: Cena
3.8121.5.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 100 cm, nerez 65,49 €
3.8121.4.004.000.1 bočný držiak uteráka pre umývadlá Tigo, ľavopravý, nerez 34,65 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

8.1421.7.000.yyy.1 nábytkové dvojumývadlo 125 cm x x 250,69 €

Objednať zvlášť: Cena
3.8121.3.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 125 cm, nerez 69,35 €
3.8121.4.004.000.1 bočný držiak uteráka pre umývadlá Tigo, ľavopravý, nerez 34,65 €

38,5 cm

38,5 cm

38,5 cm

38,5 cm

8.1221.7

8.1221.7

8.1221.9 

8.1221.9

8.1221.9

keramikakeramika
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Keramika je 100% recyklovateľná 
a môže byť v podobe granulátu 
opäť vrátená do výrobného 
procesu, alebo využitá v iných 
priemyslových odvetviach.

SLOWCLOSE
Dômyselný mechanizmus
spomaľujúci sklápanie WC
dosky.

Nerezový držiak na uteráky 
TIGO je nielen praktickým
vylepšením kúpeľne, 
ale i pekným dizajnovým 
detailom.

Záruka 10 rokov na všetky 
keramické výrobky 
a kúpeľňové doplnky.

Moderné umývadlo TIGO 70 cm, 
s netradične umiestnenou batériou 
vpravo, je hlboké iba 37 cm. Interiér 
podľa potreby dotvorí umývadlová 
skrinka. Umývadlo 70 cm je v ponuke 
iba s batériou vpravo, alebo bez otvoru 
pre batériu.

Moderné umývadlo TIGO 55 cm, 
s batériou uprostred a hĺbkou 41 cm. 
Interiér podľa potreby dotvorí 
umývadlová skrinka.

Moderné umývadlo TIGO 55 cm, 
s netradične umiestnenou batériou 
vpravo alebo vľavo, je hlboké iba 
37 cm. Interiér podľa potreby dotvorí 
umývadlová skrinka.

Dvojumývadlo 125 cm je hlboké iba 
38,5 cm, takže i do neveľkej kúpeľne 
môže priniesť komfort väčšieho 
privátneho priestoru.

Umývadlo 100 cm s otvorom pre 
batériu vľavo i vpravo (alebo 80 cm, 
iba s batériou vpravo), vo variante
so sifónom a policou, ponúka 
dostatok odkladacích plôch, vrátane 
praktického držiaku na uterák.

Umývadlo 65 cm, iba s batériou 
vpravo, šikovne rieši úložné
a odkladacie plochy v naozaj 
malých miestnostiach.

37 cm

41 cm

37 cm

38
,5 

cm 38,5 cm

38
,5 

cm

TOTAL CLEAN
Systém splachovacích 
kanálikov po celom obvode 
klozetovej misy zaručuje 
dokonalý oplach.

DUAL FLUSH
Úsporné dvojité splachovanie 
s možnosťou spláchnutia 
4,5 litra alebo 3 litre vody.

STOP CONDENSATION
Plastová vložka proti roseniu 
a kondenzácii vody.

nábytkové umývadlo 65 cm  

nábytkové umývadlo 80 cm  

nábytkové umývadlo 100 cm  

nábytkové dvojumývadlo 125 cm  



Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena  
biela

8.1521.2.000.yyy.1 umývadielko 45 cm x x x 52,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena  
biela

8.1021.2.000.yyy.1 umývadlo 55 × 37 x x x 61,58 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena  
biela

8.1021.3.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x x 65,32 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena  
biela

8.1121.2.000.yyy.1 umývadlo 55 × 41 cm x x 61,58 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 106 109 Cena  
biela

8.1021.5.000.yyy.1 umývadlo 70 cm x x 85,85 €

Ch 741

Ch 742

Číslo výrobku Popis výrobku
Cena 
biela

8.2021.3.000.000.1 závesný klozet Compact, splachovanie 4,5/3 l,  
uzavretý kruh oplachovania

85,80 € 

Objednať zvlašť: Cena

8.9338.5.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom s antibakteriálnou úpravou, 
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE, chrómované 
príchytky

55,98 € 
 

8.9338.4.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom s antibakteriálnou úpravou, 
nerezové príchytky

24,74 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.3021.1.000.304.1 závesný bidet, bočné otvory pre prívod vody 93,31 €
8.3021.1.000.302.1 závesný bidet, bez bočných otvorov pre prívod vody 93,31 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €

Náhradné diely: Cena
8.2821.2.000.000.1 WC nádržka, bočný prívod vody, vrátane nádržky proti oroseniu 41,05 €
8.2821.3.000.000.1 WC nádržka, bočný prívod vody, BEZ nádržky proti oroseniu 41,05 €
8.2821.4.000.000.1 veko k nádržke 16,79 €
8.9748.5.000.000.1 vnútorná nádržka proti oroseniu, bočný prívod vody 12,76 €
7822024000 vypúšťací ventil 9,80 €
8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil bočný, 3/8", biely 10,09 €
8.9135.4.000.000.1 napúštací ventil spodný, 3/8", biely 10,85 €
8.9136.3.000.000.1 splachovacie tlačidlo 2,23 €
8.9417.1.000.000.1 tesnenie 0,77 €

Číslo výrobku 
 

Popis výrobku Cena 
biela

8.2421.6.000.000.1 WC misa kapotovaná k stene, VARIO odpad, splachovanie 3/4,5 l
(pre nádržku 8.2821.2) 

100,40 €

8.2821.2.000.741.1 WC nádržka, bočný prívod vody, vrátane nádržky proti oroseniu 74,27 €
8.2421.6.000.231.1 WC misa kapotovaná k stene, VARIO odpad, splachovanie

3/4,5 l (pre nádržku 8.2821.3) 100,40 €

8.2821.3.000.742.1 WC nádržka, spodný prívod vody, bez nádržky proti oroseniu 74,27 €

Objednať zvlášť: Cena

8.9338.5.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom s antibakteriálnou úpravou,
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE,
chrómované príchytky

55,98 € 
 

8.9338.4.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom s antibakteriálnou úpravou,
nerezové príchytky

24,74 €

Závesný klozet Tigo možno kombinovať s multifunkčnou doskou Multiclin Round značky Roca.

49 cm

43 cm

49 cm

62 cm

37 cm

37 cm

37 cm

40,5 cm

23,5 cm

43 cm

keramikakeramika
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umývadielko 45 cm  

umývadlo 55 × 41 cm  

umývadlo 55 × 37 cm  

umývadlo 60 cm  

umývadlo 70 cm  

závesný klozet TIGO  

závesný bidet TIGO  

kombiklozet TIGO  



Plnovýsuvné pojazdy zásuviek 
zabezpečujú ľahký prístup do 
zásuviek.

Pojazdy zásuviek
s brzdou a dojazdom.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR lepidlom 
zaisťujú najvyššiu vodeodolnosť.

TEST 30 KG
Zásuvky s minimálnou
nosnosťou 30 kg.

HOME SERVIS
Záručný servis u zákazníka.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné pánty
testované na 30 000 cyklov.

Vysoká úzka skrinka perfektne rámuje priestor okolo umývadla a zrkadla. Je k dispozícii v piatich farebných 
variantoch vrátane zeleného laku. Vnútri sú 4 sklenené poličky, takže na kúpeľňové drobnosti tu je dostatok 
miesta. Povrchová úprava zaisťuje najvyššiu odolnosť proti vlhkosti nielen na celej ploche, ale tiež  
v najzranitelnejšej zóne hrán, ktoré sú lepené PUR lepidlom. Dvierka nesú veľmi kvalitné pánty,  
ktoré sú testované na 30 000 cyklov - teda na viac ako dvadsať rokov bežnej prevádzky.

Varianty nábytku woodline creme a woodline mokka sú vyrobené z laminotrieskových dosiek so štruktúrou 
dreva, ktoré odolávajú vlhkému prostrediu kúpeľne. Varianty nábytku vo vyhotovení biela a creme/biela 
majú aj korpus vyrobený z laminotrieskovej dosky so štruktúrou dreva, ale čelné plochy sú lakované.  
Zelený variant nábytku je celolakovaný.

Zásuvky skriniek TIGO sú vybavené plnovýsuvnými pojazdami, ktoré sú o.i. vybavené brzdou s tichým  
dojazdom. Maximálne otvorenie uľahčuje prístup i pre veci umiestnené v zadnej časti zásuvky. 

Nábytok TIGO je možné doplniť plechovými 
organizérmi na ukladanie potrebných drobností.

Kovové úchytky sú rafinovane umiestnené na hrane 
zásuviek. Sú jednoduché, dokonale funčné a je možné  
ich ľahko udržiavať.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5515.5.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

266,04 €

4.5515.5.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

266,04 €

4.5515.5.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

316,35 €

4.5515.5.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

316,35 €

4.5515.5.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

349,11 €

Náhradné diely:
4.5515.2.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 65cm, výrez pre 

sifón vpravo
223,49 € 223,49 € 272,28 € 272,28 € 307,09 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5517.6.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

304,51 €

4.5517.6.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

304,51 €

4.5517.6.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

358,94 €

4.5517.6.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

358,94 €

4.5517.6.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

388,48 €

Náhradné diely:
4.5517.1.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 80cm, výrez pre 

sifón vpravo
249,05 € 249,05 € 311,76 € 311,76 € 343,10 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5518.5.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm,  
s otvorom pre batériu, výrez pre sifón vpravo

366,00  €

4.5518.5.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

366,00 €

4.5518.5.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

393,14 €

4.5518.5.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

393,14 €

4.5518.5.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

417,20 €

Náhradné diely:
4.5518.1.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 100cm, výrez pre 

sifón vpravo
273,42 € 273,42 € 345,44 € 345,44 € 370,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5518.7.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou, vr. umývadla 100cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vľavo

366,00 €

4.5518.7.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifon vlevo 

366,00 €

4.5518.7.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifon vlevo 

393,14 €

4.5518.7.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifon vlevo 

393,14 €

4.5518.7.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifon vlevo 

417,20 €

Náhradné diely:
4.5518.2.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 100cm, výrez pre 

sifón vľavo
273,42 € 273,42 € 345,44 € 345,44 € 370,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5515.6.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

266,04 €

4.5515.6.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

266,04 €

4.5515.6.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

316,35 €

4.5515.6.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

316,35 €

4.5515.6.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 65 cm, bez otvoru 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

349,11 €

Náhradné diely:
4.5515.2.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 65cm, výrez pre 

sifón vpravo
223,49 € 223,49 € 272,28 € 272,28 € 307,09 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

 
 
 

yyy:
creme

560
mokka 

429
biela 
500

creme/biela 
991

zelená 
156

4.5517.5.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

304,51 €

4.5517.5.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

304,51 €

4.5517.5.021.500.1 skříňka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, s otvorem 
pro baterii, výřez pro sifon vpravo

358,94 €

4.5517.5.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

358,94 €

4.5517.5.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 80 cm, s otvorom 
pre batériu, výrez pre sifón vpravo

388,48 €

Náhradné diely:
4.5517.1.021.yyy.1 skrinka s 1 zásvukou pre umývadlo 80cm, výrez pre 

sifón vpravo
249,05 € 249,05€ 311,76 € 311,76 € 343,10 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba police

creme mokka biela

4.5529.1.021.560.1 polica pod umývadlo 65 cm, vr. 2 konzol 85,32 €
4.5529.1.021.429.1 polica pod umývadlo 65 cm, vr. 2 konzol 85,32 €
4.5529.1.021.500.1 polica pod umývadlo 65 cm, vr. 2 konzo 81,27 €
4.5529.2.021.560.1 polica pod umývadlo 80 cm, vr. 2 konzol 90,40 €
4.5529.2.021.429.1 polica pod umývadlo 80 cm, vr. 2 konzol 90,40 €
4.5529.2.021.500.1 polica pod umývadlo 80 cm, vr. 2 konzol 83,31 €
4.5529.3.021.560.1 polica pod umývadlo 100 cm, vr. 2 konzol 95,48 €
4.5529.3.021.429.1 polica pod umývadlo 100 cm, vr. 2 konzol 95,48 €
4.5529.3.021.500.1 polica pod umývadlo 100 cm, vr. 2 konzol 89,42 €
4.5529.4.021.560.1 polica pod umývadlo 125 cm, vr. 2 konzol 100,56 €
4.5529.4.021.429.1 polica pod umývadlo 125 cm, vr. 2 konzol 100,56 €
4.5529.4.021.500.1 polica pod umývadlo 125 cm, vr. 2 konzol 93,47 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8121.1.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 65 cm, nerez 42,02 €
3.8121.2.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 80 cm, nerez 50,07 €
3.8121.5.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 100 cm, nerez 65,49 €
3.8121.3.004.000.1 čelný držiak uteráka pre umývadlo Tigo 125 cm, nerez 69,35 €
3.8121.4.004.000.1 bočný držiak uteráka pre umývadlá Tigo, ľavopravý, nerez 34,65 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

yyy:
creme

560
mokka

429
biela
500

creme/biela
991

zelená
156

4.5518.6.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vpravo

366,00 €

4.5518.6.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vpravo 

366,00 €

4.5518.6.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vpravo 

393,14 €

4.5518.6.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vpravo

393,14 €

4.5518.6.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vpravo 

417,20 €

Náhradné diely:
4.5518.1.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 100cm, výrez pre 

sifón vpravo
273,42 € 273,42 € 345,44 € 345,44 € 370,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

yyy:
creme

560
mokka

429
biela
500

creme/biela
991

zelená
156

4.5519.6.021.560.1 skrinka s dvojumývadlom 125 cm, bez otvoru pre batériu, 
s 2 zásuvkami

443,33 €

4.5519.6.021.429.1 skrinka s dvojumývadlom 125 cm, bez otvoru pre batériu, 
s 2 zásuvkami

443,33 €

4.5519.6.021.500.1 skrinka s dvojumývadlom 125 cm, bez otvoru pre batériu, 
s 2 zásuvkami

476,29 €

4.5519.6.021.991.1 skrinka s dvojumývadlom 125 cm, bez otvoru pre batériu, 
s 2 zásuvkami

476,29 €

4.5519.6.021.156.1 skrinka s dvojumývadlom 125 cm, bez otvoru pre batériu, 
s 2 zásuvkami

496,19 €

Náhradné diely:
4.5519.1.021.yyy.1 skrinka s 2 zásuvkami pre dvojumývadlo 125 cm 293,17 € 293,17 € 397,66 € 397,66 € 415,07 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

yyy:
creme

560
mokka

429
biela
500

creme/biela
991

zelená
156

4.5518.8.021.560.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, 
bez otvoru pre batériu, výrez pre sifón vľavo 

366,00 €

4.5518.8.021.429.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, bez otvoru pre 
batériu, výrez pre sifón vľavo 

366,00 €

4.5518.8.021.500.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, bez otvoru pre 
batériu, výrez pre sifón vľavo

393,14 €

4.5518.8.021.991.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, bez otvoru pre 
batériu, výrez pre sifón vľavo 

393,14 €

4.5518.8.021.156.1 skrinka s 1 zásuvkou vr. umývadla 100 cm, bez otvoru pre 
batériu, výrez pre sifón vľavo 

417,20 €

Náhradné diely:
4.5518.2.021.yyy.1 skrinka s 1 zásuvkou pre umývadlo 100 cm, výrez pre 

sifón vľavo
273,42 € 273,42 € 345,44 € 345,44 € 370,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

yyy:
creme

560
mokka

429
biela
500

creme/biela
991

zelená
156

4.5519.5.021.560.1 skrinka s dvojumývadlom 125cm, s otvorom pre batériu 
uprostred, s 2 zásuvkami

443,33 €

4.5519.5.021.429.1 skrinka s dvojumývadlom 125cm, s otvorom pre batériu 
uprostred, s 2 zásuvkami

443,33 €

4.5519.5.021.500.1 skrinka s dvojumývadlom 125cm, s otvorom pre batériu 
uprostred, s 2 zásuvkami

476,29 €

4.5519.5.021.991.1 skrinka s dvojumývadlom 125cm, s otvorom pre batériu 
uprostred, s 2 zásuvkami

476,29 €

4.5519.5.021.156.1 skrinka s dvojumývadlom 125cm, s otvorom pre batériu 
uprostred, s 2 zásuvkami

492,72 €

Náhradné diely:
4.5519.1.021.yyy.1 skrinka s 2 zásuvkami pre dvojumývadlo 125 cm 293,17 € 293,17 € 397,66 € 397,66 € 415,07 €

1+1 PACK
skrinka + umývadlo

1+1 PACK
skrinka + umývadlo

1+1 PACK
skrinka + umývadlo

1+1 PACK
skrinka + umývadlo

umývad lá s nábytkomumývad lá s nábytkom

134 135

Nerezový držiak na uteráky TIGO je nielen praktickým
vylepšením kúpeľne, ale i pekným dizajnovým detailom.

skrinka s umývadlom 100 cm  

skrinka s umývadlom 100 cm  

skrinka s dvojumývadlom 125 cm  

skrinka s dvojumývadlom 125 cm  

police  

držiak uteráka  



Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.2.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.2.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.2.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.2.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.2.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 178,41 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.3.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.3.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.3.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.3.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.3.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 178,41 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.4.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.4.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 146,84 €
4.5510.4.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.4.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 158,67 €
4.5510.4.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s 2 dvierkami 178,41 €
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ch. 105

ch. 106

ch. 109

Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.6.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 186,33 €
4.5510.6.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkam 186,33 €
4.5510.6.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.6.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.6.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 217,90 €

Súčasťou skrinky s výklopnými dvierkami je plechový organizér.

415

16
5

53
5

ch. 105

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.7.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 186,33 €
4.5510.7.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 186,33 €
4.5510.7.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.7.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.7.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 217,90 €

Súčasťou skrinky s výklopnými dvierkami je plechový organizér.

415
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5
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5

ch. 106

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvierka

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5510.8.021.560.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 186,33 €
4.5510.8.021.429.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 186,33 €
4.5510.8.021.500.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.8.021.991.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 198,16 €
4.5510.8.021.156.1 skrinka s umývadielkom 45 cm, s výklopnými dvierkami 217,90 €

Súčasťou skrinky s výklopnými dvierkami je plechový organizér.

415

16
5

53
5

ch. 109

Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

umývad lá s nábytkomumývad lá s nábytkom
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skrinka s umývadielkom 45 cm  

skrinka s umývadielkom 45 cm  

skrinka s umývadielkom 45 cm  

skrinka s umývadielkom 45 cm  

skrinka s umývadielkom 45 cm  

skrinka s umývadielkom 45 cm  



Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5512.2.021.560.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 207,83 €
4.5512.2.021.429.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 207,83 €
4.5512.2.021.500.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 248,33 €
4.5512.2.021.991.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 248,33 €
4.5512.2.021.156.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 277,96 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5512.3.021.560.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 207,83 €
4.5512.3.021.429.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 207,83 €
4.5512.3.021.500.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 248,33 €
4.5512.3.021.991.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 248,33 €
4.5512.3.021.156.1 skrinka s umývadlom 55 × 41 cm, s 1 zásuvkou 277,96 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

520

31
0

52
0

520

31
0

52
0

ch. 104

ch. 109

Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5512.6.021.560.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.6.021.429.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.6.021.500.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.6.021.991.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.6.021.156.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 274,01 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5512.7.021.560.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.7.021.429.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.7.021.500.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.7.021.991.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.7.021.156.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 274,01 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5512.8.021.560.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.8.021.429.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 203,87 €
4.5512.8.021.500.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.8.021.991.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 244,37 €
4.5512.8.021.156.1 skrinka s umývadlom 55 × 37 cm, s 1 zásuvkou 274,01 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €
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Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

ch. 105

ch. 106

ch. 109

umývad lá s nábytkomumývad lá s nábytkom
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skrinka s umývadlom 55 × 41 cm  

skrinka s umývadlom 55 × 41 cm  

skrinka s umývadlom 55 × 37 cm  

skrinka s umývadlom 55 × 37 cm  

skrinka s umývadlom 55 × 37 cm  
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5514.2.021.560.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.2.021.429.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.2.021.500.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.2.021.991.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.2.021.156.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 298,72 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5514.3.021.560.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.3.021.429.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.3.021.500.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.3.021.991.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.3.021.156.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 298,72 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25€

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5514.4.021.560.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.4.021.429.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 227,61 €
4.5514.4.021.500.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.4.021.991.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 269,08 €
4.5514.4.021.156.1 skrinka s umývadlom 60 cm, s 1 zásuvkou 298,72 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

ch. 105

ch. 106

ch. 109

Varianty creme/biela a zelená na objednávku.
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5516.2.021.560.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 272,85 €
4.5516.2.021.429.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 272,85 €
4.5516.2.021.500.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 321,22 €
4.5516.2.021.991.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 321,22 €
4.5516.2.021.156.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 352,84 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5516.3.021.560.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 272,85 €
4.5516.3.021.429.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 272,85 €
4.5516.3.021.500.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 321,22 €
4.5516.3.021.991.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 321,22 €
4.5516.3.021.156.1 skrinka s umývadlom 70 cm, s 1 zásuvkou 352,84 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

ch. 106

ch. 109

Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia

umývad lá s nábytkomumývad lá s nábytkom
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skrinka s umývadlom 60 cm  

skrinka s umývadlom 60 cm  

skrinka s umývadlom 60 cm  

skrinka s umývadlom 70 cm  

skrinka s umývadlom 70 cm  



Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5520.1.021.560.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 151,09 €
4.5520.1.021.429.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 151,09 €
4.5520.1.021.500.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 188,60 €
4.5520.1.021.991.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 188,60 €
4.5520.1.021.156.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 228,09  €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5520.3.021.560.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 177,56 €
4.5520.3.021.429.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 177,56 €
4.5520.3.021.500.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 219,08 €
4.5520.3.021.991.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 219,08 €
4.5520.3.021.156.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 268,27 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5520.2.021.560.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 151,09 €
4.5520.2.021.429.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 151,09 €
4.5520.2.021.500.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 188,60 €
4.5520.2.021.991.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 188,60 €
4.5520.2.021.156.1 stredná skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 228,09 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5520.4.021.560.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 177,56 €
4.5520.4.021.429.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 177,56 €
4.5520.4.021.500.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 219,08 €
4.5520.4.021.991.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 219,08 €
4.5520.4.021.156.1 stredná hlboká skrinka, 1 zásuvka, 1 sklenená polica, pravé dvere 268,27 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5522.2.021.560.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, pravé dvere 97,75 €
4.5522.2.021.429.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, pravé dvere 97,75 €
4.5522.2.021.500.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, pravé dvere 134,29 €
4.5522.2.021.991.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, pravé dvere 134,29 €
4.5522.2.021.156.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, pravé dvere 173,79 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5522.1.021.560.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 97,75 €
4.5522.1.021.429.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 97,75 €
4.5522.1.021.500.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 134,29 €
4.5522.1.021.991.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 134,29 €
4.5522.1.021.156.1 stredná skrinka, 1 sklenená polica, ľavé dvere 173,79 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €
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Varianty creme/biela a zelená na objednávku. Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5528.2.021.560.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, pravé dvere 107,64
4.5528.2.021.429.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, pravé dvere 107,64 €
4.5528.2.021.500.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, pravé dvere 145,16 €
4.5528.2.021.991.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, pravé dvere 145,16 €
4.5528.2.021.156.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, pravé dvere 174,79 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená

4.5528.1.021.560.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, ľavé dvere 107,64 €
4.5528.1.021.429.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, ľavé dvere 107,64 €
4.5528.1.021.500.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, ľavé dvere 145,16 €
4.5528.1.021.991.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, ľavé dvere 145,16 €
4.5528.1.021.156.1 stredná skrinka plytká, 2 sklenené police, ľavé dvere 174,79 €
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stredná plytká skrinka ľavá  

stredná plytká skrinka pravá  

stredná plytká skrinka pravá  
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stredná hlboká skrinka pravá  
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stredná plytká skrinka pravá  
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5526.3.021.560.1 vysoká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere ľavé/pravé 189,09 €
4.5526.3.021.429.1 vysoká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere ľavé/pravé 189,09 €
4.5526.3.021.500.1 vysoká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere ľavé/pravé 225,63 €
4.5526.3.021.991.1 vysoká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere ľavé/pravé 225,63 €
4.5526.3.021.156.1 vysoká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere ľavé/pravé 330,29€
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5532.1.021.500.1 plechový organizér na čelo /dvere skriniek 39 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo /dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5526.4.021.560.1 vysoká hlboká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere 
ľavé/pravé

220,16 €

4.5526.4.021.429.1 vysoká hlboká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere 
ľavé/pravé

220,16 €

4.5526.4.021.500.1 vysoká hlboká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere 
ľavé/pravé

260,60 €

4.5526.4.021.991.1 vysoká hlboká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere 
ľavé/pravé

260,60 €

4.5526.4.021.156.1 vysoká hlboká skrinka, 4 sklenené police, 2 dvere 
ľavé/pravé

392,83 €

4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €

4.5532.1.021.500.1 3-dielny plechový organizér do vysokej dvojdielnej 
skrinky 39 €

4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo dvierok skriniek 18,25 €
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Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5524.1.021.560.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 ľavé dvere 274,01 €
4.5524.1.021.429.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 ľavé dvere 274,01 €
4.5524.1.021.500.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 ľavé dvere 333,28 €
4.5524.1.021.991.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 ľavé dvere 333,28 €
4.5524.1.021.156.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 ľavé dvere 395,47 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

creme mokka biela creme/biela zelená strieborná

4.5524.2.021.560.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 pravé dvere 274,01 €
4.5524.2.021.429.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 pravé dvere 274,01 €
4.5524.2.021.500.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 pravé dvere 333,28 €
4.5524.2.021.991.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 pravé dvere 333,28 €
4.5524.2.021.156.1 vysoká plytká skrinka, 4 sklenené police, 3 pravé dvere 395,47 €
4.5530.1.021.004.1 nohy ku skrinkám, pár 18,66 €
4.5531.1.021.500.1 plechový organizér na čelo/dvere skriniek 18,25 €
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Varianty creme/biela a zelená na objednávku.

 NOVINKA 

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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vysoká plytká skrinka  

vysoká hlboká skrinka  

vysoká plytká skrinka  

vysoká plytká skrinka  



Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
2.2021.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70, pravá,  

vstavaná verzia, bez podpier; 185 l 
185 l 197,6 € 

2.2121.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70, ľavá,  
vstavaná verzia, bez podpier; 185 l

185 l 197,6 € 

2.2221.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70  
pre inštaláciu s panelom, pravá, bez podpier; 185 l

185 l 218,17 € 

2.2321.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70  
pre inštaláciu s panelom ľavá, bez podpier; 185 l

185 l 218,17 € 

Objednať zvlášť: Cena
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu  

40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
25,59 € 

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu  
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,8 € 

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane  
vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm

69,54 € 

2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 € 

2.9629.3.000.000.1 čelný panel, pre ľavú vaňu 101,09€
2.9629.4.000.000.1 čelný panel, pre pravú vaňu 101,09 €
2.9629.5.000.000.1 bočný panel 56,65 €
2.9629.6.000.000.1 nohy pre vstavanú verziu 16,05 €
2.9629.7.000.000.1 nohy pre vaňu s panelom 25,65 €
2.9629.8.000.000.1 2 kusy úchytov pre panel na lem vane (náhradný diel) 2,02 €

vaňa TIGO l’avá

vaňa TIGO pravá

inštalačné rozmery vstavanej vane

inštalačné rozmery vane s panelom

priestor pre umiestnenie batérie na lem vane

100% AKRYLIC
Všetky naše vaničky, vane a panely 
sú vyrobené zo 100% akrylátu.

Vyrobené v Európskej 
únii.

Záruka 5 rokov 
na vane.

Vaňa a sprcha v jednom už nie sú doménou len veľkých kúpeľní. Ergonomicky tvarovaná vaňa 
TIGO je v sprchovacom priestore široká 80 cm, zvyšok je o desať centimetrov užší a vojde sa 
teda pohodlne i do menších priestorov. Dôležitým detailom je rovné dno v širšej časti, ktoré je 
nevyhnutné pre bezpečný pohyb pri sprchovaní a naopak ergonomicky tvarovaná časť vane pre 
podporu bedrovej časti chrbtice. Vaňu dopĺňa špeciálna zástena z bezpečnostného skla, ktorá 
presne kopíruje jej tvar.

Vane TIGO aj bočné panely sú vyrobené zo 100% akrylátu. Panel presne kopíruje tvar vane,
ľahko sa udržiava a pomáha ľahko udržať kúpeľňu hygienicky čistú.

 Akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami materiálu a teplým povrchom.
 Sanitárny akrylát JIKA si udržuje stálu farbu a je ľahko udržateľný. 
    Akrylátové panely sa rýchlo a ľahko upevňujú pomocou špeciálneho montážneho systému  
a sú alternatívou k nákladnému obmurovaniu vane.

  Panely sú vyrobené z toho istého kvalitného 100% akrylátu s ľahkou údržbou ako vane.
  V prípade údržby umožňujú rýchly prístup k inštaláciám pod vaňou.

80 cm

70 cm

Výhody

Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1   
15,69 €

Podhlavníky sú na výber  
v dvoch farebných odtieňoch,  
svetlo- a tmavosivý.
2.9498.0.088.000.1   
15,69 €

vanevane

Takto farebne označené plochy neodporúčame pre 
umiestnenie vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej 
batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.
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Číslo výrobku Popis výrobku  Cena
2.5621.1.002.668.1 vaňová zástena zakrivená, ľavá, 150  ×  80 cm, 

s úpravou Jika perla glass, transparentné sklo 6 mm
224,14 €

2.5721.1.002.668.1 vaňová zástena zakrivená,pravá, 150  ×  80 cm, 
s úpravou Jika perla glass, transparentné sklo 6 mm

224,14 €

Číslo výrobku Popis výrobku  Cena
2.5621.2.002.668.1 vanová zástěna rovná, ľavá, 150 × 60 cm, s úpravou JIKA

perla GLASS, transparentné sklo 6 mm silné
191,14 €

2.5721.2.002.668.1 vanová zástěna rovná, pravá, 150 × 60 cm, s úpravou
JIKA perla GLASS, transparentné sklo 6 mm silné

191,14 €

zakrivená,  ľavá

rovná, ľavá

Všetky vaňové zásteny 
sú ponúkané výhradne 
s úpravou JIKA perla 
GLASS.

Záruka 3 roky na 
vaňové zásteny.

15,33 €
0,5 l

30,05 €
0,5 l

20 000 CYCLES 
Testované na 20 000 
cyklov.

 predĺžená záruka 3 roky
  kompatibilita rovnej vaňovej 
zásteny Tigo s vaňami Jika 
(okrem vaní Riga a Riga mini)

  bezrámová konštrukcia a 6mm 
bezpečnostné sklo

  masívne strieborné profi ly
  špeciálna úprava JIKA perla 
GLASS

Výhody

JIKA perla GLASS potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe špeciálne 
čistiace prostriedky. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí o trvalý lesk a priezračnú 
čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky so zázračnými účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate celých 100 litrov čistiaceho prostriedku! 
Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha handričkou z mikrovlákna. 
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. 
Stačí nastriekať a vyleštiť.

Odporúčame

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

vaňové zástenyvaňové zásteny

Hrúbka skla 
vaňovej zásteny.
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vaňová zástena



Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5221.1.000.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická, 

100 × 80 cm, pravá
150,46 €

8.5221.1.600.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická, 
100 × 80 cm, pravá, antislip

161,99 €

8.5221.0.000.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická, 
100 × 80 cm, ľavá

150,46 €

8.5221.0.600.000.1 keramická sprchová vanička, asymetrická, 
100 × 80 cm, ľavá, antislip

161,99 €

 NOVINKA 

Asymetrický sprchový kút, strieborný lesklý profi l, 6mm sklo s úpravou 
JIKA perla GLASS na vnútornej strane, ľavopravý.

Číslo výrobku Rozmer 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka 
(mm)

Variant 
vyhotovenia skla

Cena

2.5121.1.002.668.1 980 × 780 1950 6 transparentné 339,44 €
2.5121.1.002.666.1 980 × 780 1950 6 arctic 356,17 €

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 666 – dekor arctic

šarža 000 - biela
šarža 600 - antislip

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

2.9471.0.004.000.1 stierka na sklo, chróm 12,31 €
2.9471.1.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na sprchový kút, chróm 18,11 €
2.9471.2.004.000.1 stierka na sklo s držiakom na stenu, chróm 19,38 €

2.9471.0.004.000.1 2.9471.1.004.000.1 2.9471.2.004.000.1

17

252

Objednať zvlášť: Cena
2.9423.0.000.000.1 sifón HL pre sprchové vaničky Ø 90 mm, 

s nerezovým krytom Ø 113 mm, 
prietok 54 l/min, vrátane montážneho 
príslušenstva

30,11 €
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Pre významné predĺženie 
životnosti povrchu JIKA perla 
GLASS je vhodné použiť 
špeciálne čistiace prípravky 
Clean All a Conditioner.

Novinkou je priestranný asymetrický 
sprchový kút 100 x 80 cm s výškou 190 cm, 
ktorý poskytne omnoho viac pohodlia 
pri sprchovaní i v malých kúpelniach.

Keramická vanička asymetrického rozmeru 
100 x 80 cm môže byť vo variante Antislip. 
Tento druh protišmykovej úpravy je 
povrchový, nanáša sa pred výpalom a je 
príjemný na dotyk. Dobre sa čistí. 

Dobre sa čistí.  

Moderné sprchové vaničky Tigo zo sanitárnej keramiky sa harmonicky včlenia do každej kúpeľne. Ako všetky keramické výrobky JIKA sa vyznačujú 
dlhou životnosťou. Keramické vaničky Tigo sa vyrábajú najmodernejšou technológiou TRIOTECH.

Antislip je povrchový povlak, ktorý sa nanáša 
po glazovaní a následne sa vypaľuje, čím sa 
optimálne spojí so štruktúrou povrchu. Vrstva 
vykazuje vysokú stabilitu a je rovnako ľahko 
čistiteľná a odolná proti kyselinám i oderu. Antislip 
je testovaný podľa nemeckej priemyselnej normy 
DIN 51097 a disponuje nadpriemernými 
protisklzovými vlastnosťami. 

Odporúčame

Záruka 5 rokov na 
sprchové kúty.

Výška sprchových 
kútov.

Hrúbka skla 
sprchových kútov.

Pojazdy sprchových 
kútov sú testované 
na 20 000 cyklov.

15,33 €
0,5 l

30,05 €
0,5 l

Všetky vaňové zásteny sú 
ponúkané výhradne s úpravou 
JIKA perla GLASS.

ľavý variant 8.5221.0

pravý variant 8.5221.1

ľavý variant 8.5221.0

pravý variant 8.5221.1

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

SPECIAL line

ľavopravý 
variant

ľavý variant

pravý variant

 NOVINKA 

sprchová van ičkasprchový kút

150 151

keramická sprchová vanička

sprchový kút TIGO

100% recyklovateľný výrobok
Keramika je 100% recyklovateľná 
a môže byť v podobe granulátu 
opäť vrátená do výrobného procesu, 
alebo využitá v iných priemyslových 
odvetviach.

Záruka 10 rokov na všetky keramické 
výrobky a kúpeľňové doplnky.

odporúčame



Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1118.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria 

s automatickou zátkou, chróm
56,91 €

3.1118.1.004.000.1 umývadlová stojančeková batéria 
bez automatickej zátky, chróm

50,21 €

3.1118.1.004.004.1 umývadlová stojančeková páková batéria so zátkou click-clack, 
chróm, NOVINKA

78,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5118.7.004.210.1 drezová nástenná batéria, chróm 60,27 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1118.7.004.230.1 umývadlová páková nástenná batéria s dolným ramienkom 

210mm, bez automatickej zátky, chróm
80,45 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4118.1.004.001.1 bidetová stojančeková batéria s automatickou zátkou, chróm 56,89 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2118.7.004.000.1 vaňová nástenná batéria bez sprchovej súpravy, chróm 63,64 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak sprchy, hadica 1,7m), chróm
31,00 €

3.6028.1.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

55,92€

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3118.7.004.000.1 sprchová nástenná batéria bez sprchovej súpravy, chróm 50,19 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak sprchy, hadica 1,7m), chróm
31,00 €

3.6028.1.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

55,92 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5118.1.004.200.1 drezová stojančeková batéria 

s otočným výtokovým ramienkom, chróm
53,57 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2118.6.004.000.1 vaňová – sprchová podomietková batéria, chróm 67,06 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak sprchy, hadica 1,7m), chróm
31,00 €

3.6028.1.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

55,92 €

3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1 / 2“, 
mosadz, spätný ventil, chróm

16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3118.6.004.000.1 sprchová podomietková batéria, chróm 46,82  €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak sprchy, hadica 1,7m), chróm
31,00 €

3.6028.1.004.011.1 Lyra plus sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

55,92 €

3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1 / 2“, 
mosadz, spätný ventil, chróm

16,34 €
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vodovodné batérievodovodné batérie

152 153

ECODISK
kartuše ECODISK regulujú množstvo a teplotu vody,
dokážu znížiť spotrebu až o polovicu!

umývadlová páková batéria

bidetová páková batéria

umývadlová páková nástenná batéria

vaňová nástenná batéria bez sprchovej súpravy

sprchová nástenná batéria bez sprchovej súpravy

vaňová – sprchová podomietková batéria bez sprchovej súpravy

sprchová podomietková batéria bez sprchovej súpravy

drezová nástenná batéria

drezová batéria



3.6127.0.004.001.1

LYRA plus

90  

240

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6127.0.004.001.1 Lyra plus ručná sprcha 3 funkcie, chróm 10,91 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6028.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, 

držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
31,00 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6028.1.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, 

tyč, sprchová hadica 1,7 m), chróm
55,92 € 

575
613

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6427.0.004.000.1 Olymp/Lyra sprchová tyč s posuvným  

držiakom ručnej sprchy, 600 mm, chróm
27,02 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6527.0.004.000.1 Olymp/Lyra držiak ručnej sprchy, 3 polohy, 

chróm
4,69 €

 

G1/2”

G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1/2“, 

mosadz, spätný ventil, chróm
16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 1,7 m,  

mosadzná s dvojitým zámkom, chróm
12,56 €

3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 2 m,  
mosadzná s dvojitým zámkom, chróm

13,81 €

Všetky sprchové hadice sú vybavené systémom  
Anti twist proti prekrúteniu, ktorý je ukrytý  
v kónuse sprchovej hadice.

+

+

+

+

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5118.1.004.300.1 drezová stojančeková batéria s výsuvnou sprškou, chróm 87,25 €

M6
G3/8"

ø46,5

130
191165

207

25º

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5118.1.004.000.1 drezová stojančeková batéria  

s otočným výtokovým ramienkom, chróm
53,53 €

193
12º

213299

M8

G3/8"

vodovodné batérievodovodné batérie

154 155

drezová batéria

ručná sprcha

sprchové súpravy

sprchová tyč Olymp/Lyra

držiak ručnej sprchy

prípojka sprchovej hadice

sprchová hadica

drezová batéria
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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 farby, dekoru svěžího jaseňu i zlatého dubu, 
které pohladí oči. Výrazné zaoblení umývadlové skříňky vytváří v koupelně solitér, ne nepodobný vzrostlému 
velikánu uprostřed lesů.

Veľmi atraktívna umývadlová skrinka Olymp Deep nesie originálne umývadlo. Napriek pomerne 
robustnému štýlu keramiky pôsobí vďaka pomeru dĺžky a šírky veľmi subtílne a krehko. Tvorí 
prirodzenú, neprehliadnuteľnú dominantu kúpeľne.

kúpeľňová sér ia
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Krásny, ale nevšedný variant dekoru zlatého dubu nie je pre každého. Zaujme a osloví odvážlivcov, rovnako ako 
náročných milovníkov štýlu vintage. Farba ušľachtilého dreva dodáva kúpeľni teplo a eleganciu. Pre zvýraznenie 
efektu odporúčame využiť pri zariaďovaní takej kúpeľne samostatne stojaci klozet s nádržkou v stene, ktorý je 
takisto v ponuke série Olymp.

Skrinka pod umývadlo má plnovýsuv, je 
teda bez výrezu pre sifón. Vnútorné členenie 
zásuvky umožňuje prehľadnejšie usporiadanie 
toaletných potrieb.

Biela farba nábytku Olymp Deep vytvorí svetlú, čistú a klasicky krásnu kúpeľňu. Netradičný 
tvar umývadla so skrinkou pôsobí v tomto dekore ľahko a veľmi subtílne. 

Zaoblený design závesného klozetu 
s hĺbkou 53 cm, dokonale ladí s umývadlom 
i nábytkom. 

kúpeľňová sér iakúpeľňová sér ia
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HERITAGEOLYMP Deep
 NOVINKA 

OLYMP DeepOLYMP

OLYMP

GENERIC
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Symetrickú vaňu Olymp je 
možné kombinovať so zástenami 
Cubito, ich ponuku nájdete na 
strane 68.

Kúpeľňové doplnky Heritage a Generic nájdete 
v kapitole Kúpeľňové doplnky.

Vaničky Olymp je možné 
kombinovať s kútami Cubito, 
Cubito Pure, Mio a Lyra Plus.

Ponuku podomietkových modulov nájdete na strane 275.

preh ľad sor t imentupreh ľad sor t imentu
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 108 109 134 139 Cena 
biela

Cena 
farba

8.1261.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x x x x 39,49 € 46,03 €
8.1261.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x x 40,45 € 47,13 €
8.1261.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x x 42,28 € 49,27 €
8.1261.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x x 45,03 € 52,47 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 108 109 134 139 Cena 
biela

Cena 
farba

8.1261.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x x x x 39,49 € 46,03 €
8.1261.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x x 40,45 € 47,13 €
8.1261.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x x 42,28 € 49,27 €
8.1261.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x x 45,03 € 52,17 €
8.1961.1.xxx.000.1 kryt na sifón s inštalačnou sadou 

(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)

39,27 € 47,13 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 108 109 134 139 Cena 
biela

Cena 
farba

8.1261.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x x x x 39,49 € 46,03 €
8.1261.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x x 40,45 € 47,13 €
8.1261.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x x 42,28 € 49,27 €
8.1261.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x x 45,03 € 52,17 €
8.1961.0.xxx.000.1 stĺp 40,08 € 48,10 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 134 139 Cena 
biela

Cena 
farba

8.1561.4.xxx.yyy.1 Umývadielko 45 cm x x x x 39,49 € 46,03 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 
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Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška zápachovej uzávierky 75mm, 

kapacita prietoku 45l, s ozdobnými krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

L B A H C D
50 cm 500 410 190 180 50 180
55 cm 550 420 195 190 50 280
60 cm 600 450 195 190 50 280
65 cm 650 480 195 190 50 280

SLOWCLOSE
Dômyselný mechanizmus
spomaľujúci sklápanie WC
dosky.

10 rokov záruka na sanitárnu 
keramiku.

ANTIBAK
Glazovaný vnútorný kruh 
a odpad klozetov, ktorý 
zabraňuje priľnutiu nečistôt.

Špeciálne bočné uchytenie 
klozetu zjednodušuje údržbu.

Nové umývadlo OLYMP Deep je jedným slovom nevšedné. Má krásny a čistý tvar, je  
priestranné vďaka odkladacím plochám i šírke, dostatočne hlboké, je chytré a pritom 
jednoducho riešené. Môže sa kombinovať so sifónom, keramickým krytom, stĺpom 
alebo originálnym nábytkom.  

Umývadlá Olymp Deep v predaji od júna 2013.

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 049 pergamon).

000 biela 049 pergamon

SPECIAL line

keramikakeramika

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm s krytom

umývadielko 45 cm

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm so stĺpom
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1061.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 38,34 € 46,03 €
8.1061.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 39,27 € 47,13 €
8.1061.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 41,05 € 49,27 €
8.1061.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 43,72 € 52,47 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1061.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 38,34 € 46,03 €
8.1061.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 39,27 € 47,13 €
8.1061.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 41,05 € 49,27 €
8.1061.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 43,72 € 52,47 €
8.1961.1.xxx.000.1 kryt na sifón s inštalačnou sadou 

(č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)
39,27 € 47,13 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1061.1.xxx.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 38,34 € 46,03 €
8.1061.2.xxx.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 39,27 € 47,13 €
8.1061.3.xxx.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 41,05 € 49,27 €
8.1061.4.xxx.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 43,72 € 52,47 €
8.1961.0.xxx.000.1 stĺp 40,08 € 48,10 €

Umývadla Olymp budú k dispozícii do 31.12. 2013 alebo do vypredania zásob.

Umývadlá Olymp budú k dispozícii do 31.12. 2013 alebo do vypredania zásob.

Umývadlá Olymp budú k dispozícii do 31.12. 2013 alebo do vypredania zásob.

Umývadlá Olymp budú k dispozícii do 31.12. 2013 alebo do vypredania zásob.

L B A H C
50 cm 500 410 190 180 50
55 cm 550 420 195 190 50
60 cm 600 450 195 190 50
65 cm 650 480 195 190 50

23 cm

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška 

zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 Cena
biela

8.1561.3.xxx.yyy.1 umývadielko 50 cm x x 41,21 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1561.2.xxx.yyy.1 umývadielko 45 cm x x 38,34 € 46,03 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška 

zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1661.4.xxx.yyy.1 rohové umývadlo 55 cm x x 66,89 € 80,28 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška 

zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1661.2.xxx.yyy.1 rohové umývadielko 45 cm x x 42,36 € 50,80 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška 

zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, mosadz 30,35 €
8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, výška 

zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť i bez ozdobných krúžkov). 
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 049 pergamon)

000 biela 049 pergamon

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

Tento výrobok zostáva v sortimente.

Tento výrobok zostáva v sortimente.

Tento výrobok zostáva v sortimente.

keramikakeramika

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm so stĺpom

umývadielko 45 cm

umývadielko 50 cm

rohové umývadlo 55 cm

rohové umývadielko 45 cm

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm s krytom

umývadlá 50, 55, 60 a 65 cm
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 Cena
biela

Cena
farba

8.1761.6.xxx.yyy.1 polozápustné umývadlo 55 cm x x 69,96 € 83,98 €

inštalačná súprava pre umývadlá nie je nutná

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 304 Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.3261.1.xxx.304.1 stojaci bidet x x 85,62 € 102,78 €

Náhradné diely: Cena
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre bidet 3,32 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 304 Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.3061.1.xxx.304.1 závesný bidet x x 105,56 € 126,74 €

Náhradné diely: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 Cena
biela

Cena
farba

8.1761.2.xxx.yyy.1 polozápustné umývadlo 55 cm x 81,21 € 97,48 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá (nie je nutná) 1,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2261.4.xxx.241.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €
8.2261.4.xxx.242.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 € 37,36 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

65,97 € 79,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2261.6.xxx.241.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €
8.2261.6.xxx.242.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 € 37,36 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

65,97 € 79,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2261.7.xxx.241.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €
8.2261.7.xxx.242.1 kombiklozet x x x x 142,03 € 170,42 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 € 37,36 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

65,97 € 79,18 €
8.2361.6

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 049 pergamon).

000 biela 049 pergamon

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 049 pergamon).

000 biela 049 pergamon

keramikakeramika

polozápustné umývadlo 55 × 42 cm

polozápustné umývadlo 55 × 35,5 cm

stojaci bidetm

závesný bidet

kombiklozet so šikmým odpadom

kombiklozet s vodorovným odpadom

 kombiklozet so zvislým odpadom
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Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2361.6.xxx.000.1 zvýšená WC misa, 
sedacia výška 
50cm

x x 111,50 € 133,86 €

8.2361.7.xxx.000.1 zvýšená WC misa
sedacia výška 
50 cm

x x 111,50 € 133,79 €

8.2761.2.xxx.241.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,62 €
8.2761.3.xxx.242.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,62 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2361.9.000.000.1 zvýšená WC misa, 
sedacia výška
46 cm

x x 111,50 € 133,79 €

8.2361.8.000.000.1 zvýšená WC misa
sedacia výška
46 cm

x x 111,50 € 133,79 €

8.2761.2.xxx.241.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,62 €
8.2761.3.xxx.242.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,62 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 € 37,36 €

8.9328.2.300.000.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 
úpravou, plastové príchytky

18,68 €

8.9328.2.300.063.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky, len v bielej farbe 20,67 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom

65,97 € 79,18 €

8.9011.0.000.000.1 predlžovacia pripojovacia sada 1m, vrátane vrapovej vložky 10,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2361.5.xxx.000.1 samostatne stojaci klozet x x 141,10 € 169,41 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp, s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom

65,97 € 79,18 €

8.9009.2.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 70 – 220 mm 54,24 €
8.9902.5.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 220–350 mm 54,24 €

Náhradné diely: Cena
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

Cena
farba

8.2061.1.xxx.000.1 závesný klozet, hlboké splachovanie 83,24 € 99,93 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

65,97 € 79,18 €

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp, s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom

65,97 € 79,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Odpad Odpad Cena
biela

Cena
farba

8.2461.7.xxx.000.1 WC misa x 75,69 € 90,86 €
8.2461.6.xxx.000.1 WC misa x 75,69 € 90,86 €
8.2461.4.xxx.000.1 WC misa x 75,69 € 90,86 €
8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,85 €
8.9136.3.000.000.1 tlačidlo D2D 3,90 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.2761.2.xxx.000.1 WC nádržka x 54,62 € 65,59 €
8.2761.3.xxx.000.1 WC nádržka x 54,62 € 65,59 €
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €
8.2761.4.xxx.000.1 veko k nádržke 18,62 € 22,32 €

SLOWCLOSE
Dômyselný mechanizmus
spomaľujúci sklápanie WC
dosky.

10 rokov záruka
na všetky keramické výrobky.

DUAL FLUSH
Úsporné dvojité splachovanie
s možnosťou spláchnutia
6 litrov alebo 3 litrov vody.

Strieborné 
iontové 
částice

Baktérie

ANTIBAK WC DOSKY
Materiál WC dosiek 
je obohatený o zložku s trvalým 
antibakteriálnym  protiplesňovým účinkom.

VARIO
Odpad, ktorý umožňuje vodorovné, 
zvislé aj šikmé napojenie.

ANTIBAK
Glazovaný vnútorný kruh 
a odpad klozetov, ktorý 
zabraňuje priľnutiu nečistôt.

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 049 pergamon).

000 biela 049 pergamon

keramikakeramika

kombiklozet Olymp so zvýšenou výškou

náhradné diely pre kombiklozety

samostatne stojaci klozet

závesný klozet
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Variant jaseň.

Keramické umývadlo tvorí 
elegantnú korunu skrinky 
výnimočného tvaru.

Závesná  nízka skrinka Olymp 
Deep ideálne dopĺňa vybavenie 
štýlovej kúpeľne vo všetkých 
troch ponúkaných dekoroch. 
Podľa dispozície miestnosti môže 
byť s ľavými či pravými dvierkami.

Variant zlatý dub.Variant biely.

Do vysokej skrinky sa dajú 
uložiť čisté uteráky i celý rad 
potrebných drobností. Vnútorné 
police sú z rovnakého materiálu 
ako korpus.

Zrkadlové skrinky Olymp Deep 
sú vybavené dvomi vnútornými 
poličkami. Je možné ich doplniť 
zásuvkou a vypínačom. 

Úchytky na nábytku Olymp Deep 
majú zaoblený tvar, príjemný do 
ruky. Sú vyrobené z nerezovej 
ocele. 

Umývadlová skrinka má praktické 
vnútorné usporiadanie. Je 
plnovýsuvná, rozdelená na 
dve časti pre väčší prehľad 
a poriadok. 

Plnovýsuvné pojazdy
zásuviek zabezpečujú ľahký 
prístup do zásuviek.

Pojazdy zásuviek
s brzdou a dojazdom.

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR lepidlom
= Najvyššia vodeodolnosť
a priľnavosť materiálu.

HOME SERVIS
Záručný servis u zákazníka.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné pánty
testované na 30 000 cyklov.

benef i t y  nábytkutechno lóg ie nábytku

Porovnan ie JIKA nábytok
Lamino fólia gramáž 100 g/m2. 
5vrstvý PUR lak s vysokým leskom 
(90–97 stupňov lesku), z ktorého sa 
neuvoľňuje formaldehyd, obsahuje UV 
fi ltre. ABS hrany s hrúbkou 2 a 0,8 mm sú 
lepené najkvalitnejším PUR lepidlom.

Bežný nábytok
Lamino fólia gramáž 70 g/m2. 3vrstvový lak na 
báze kyselinového rozpúšťadla uvoľňuje škodlivý 
formaldehyd a má viditeľne nižší lesk – stupeň 
max. 70. Hrany sú lepené obyčajným tavným 
lepidlom, ktoré sa pri 10 hodinovom teste 
namáčania vo vode rozlepí.

Nábytok JIKA sa okrem dobrej ceny vyznačuje vysokou odolnosťou proti vlhkosti i mechanickému poškodeniu.     
Na jeho výrobu sa používajú iba tie najkvalitnejšie lepidlá. ABS hrany s hrúbkou 2 a 0,8 mm sú z materiálu 
s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Závesy skriniek majú nosnosť až 150 kg. Pánty 
renomovanej značky Hettich vydržia neuveriteľných 150 000 cyklov, rovnako kvalitné sú i spomaľovače dvierok 
a zásuviek. Vďaka vyššej hustote drevotrieskovej dosky (napr. výrobca Egger), z ktorej sú vyrobené korpusy, je 
materiál pevnejší v ohybe a v uchytení skrutiek. Navyše má minimálne emisie formaldehydu  - emisná trieda E1 
– E1/2. Povrchy drevotrieskových dosiek sú vybavené laminovou fóliou s gramážou 100 g/m2. Na  5 stranne 
lakované dvierka zásuviek a skriniek používame MDF s vysoko lesklým 5vrstvovým PUR lakom. Vzhľad 
lakovanej plochy sa nemení, nestarne, nežltne, lebo obsahuje UV fi ltre. 
Všetky sklenené výplne dvierok sú vyrobené z kaleného bezpečnostného skla, na dekorované dvierka Cubito je 
použitá technológia vypaľovaného dekoru. Kúpeľňové osvetlenia splňujú európske normy a vďaka vysokému 
krytiu IP44 je možné ich umiestniť už do zóny 2, 180 cm od podlahy.

ABS hrana

PUR lepidlo

Kvalitný rez a opracovanie
= príprava plochy na lepenie

dekoračný papier
min 100g/m2

stredová vrstva

laminovanie 
melamínovou živicou

jemné hustejšie vonkajšie 
vrstvy = lepšie držanie 
skrutiek a väčšia pevnosť dosky

MDF
plnič
základ

základ
vrchný lak

vrchný lak

ABS hranaLTD5-vrstvý lak

Lakovaný nábytek 
5vrstvý PUR lak, který neuvolňuje 
formaldehyd 
série Cubito pure, Cubito, Lyra plus

laminování melaminovou pryskyřicí 
dřevodekory (dekorační papír min 100g/m2) 
všechny série JIKA

použití PUR lepidla 
všechny série JIKA

= vysoká mechanická odolnosť 
hrany nábytku a zároveň lepšia estetika

= maximálna dosiahnuteľná 
vodeodolnosť lepenej hrany

ABS hrana

PUR lepidlo

Kvalitný rez a opracovanie
= príprava plochy na lepenie

dekoračný papier
min 100g/m2

stredová vrstva

laminovanie 
melamínovou živicou

jemné hustejšie vonkajšie 
vrstvy = lepšie držanie 
skrutiek a väčšia pevnosť dosky

MDF
plnič
základ

základ
vrchný lak

vrchný lak

ABS hranaLTD5-vrstvý lak

Lakovaný nábytek 
5vrstvý PUR lak, který neuvolňuje 
formaldehyd 
série Cubito pure, Cubito, Lyra plus

laminování melaminovou pryskyřicí 
dřevodekory (dekorační papír min 100g/m2) 
všechny série JIKA

použití PUR lepidla 
všechny série JIKA

= vysoká mechanická odolnosť 
hrany nábytku a zároveň lepšia estetika

= maximálna dosiahnuteľná 
vodeodolnosť lepenej hrany

ABS hrany, PUR lepidla
(všetky série)   

LTD
laminovanie melamínovou živicou – drevodekóry 
(dekoračný papier min. 100 g/m2) – všetky série

Certifi kácia výrobného procesu ISO 9001:2001, ISO 9001:2012  Certifi kácia LQS výrobného procesu pre švajčiarsku fi rmu 
Laufen  Certifi kácia TÜV pre elektrovýzbroj.  Certifi kácia TÜV svietidiel.  Ochrana proti vlhkosti  Použitie PUR lepidiel na 
lepenie hrán  Adresná kontrola kvality výrobkov  Ochrana životného prostredia využívaním BAT technológií.

Garanc ia kva l i t y   – vý robný proces      
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

biela jaseň zlatý dub

4.5413.1.434.500.1 skrinka pod umývadlo 50cm, so zásuvkou, oblé čelo 179,93 €
4.5413.1.434.340.1 skrinka pod umývadlo 50cm, so zásuvkou, oblé čelo 224,20 €
4.5413.1.434.341.1 skrinka pod umývadlo 50cm, so zásuvkou, oblé čelo 224,42 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

biela jaseň zlatý dub

4.5413.2.434.500.1 skrinka pod umývadlo 55 cm, so zásuvkou, oblé čelo 185,58 €
4.5413.2.434.340.1 skrinka pod umývadlo 55 cm, so zásuvkou, oblé čelo 228,81 €
4.5413.2.434.341.1 skrinka pod umývadlo 55 cm, so zásuvkou, oblé čelo 229,94 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

biela jaseň zlatý dub

4.5413.3.434.500.1 skrinka pod umývadlo 60 cm, so zásuvkou, oblé čelo 191,09 €
4.5413.3.434.340.1 skrinka pod umývadlo 60 cm, so zásuvkou, oblé čelo 231,33 €
4.5413.3.434.341.1 skrinka pod umývadlo 60 cm, so zásuvkou, oblé čelo 237,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/čelo

biela jaseň zlatý dub

4.5413.4.434.500.1 skrinka pod umývadlo 65 cm, so zásuvkou, oblé čelo 196,22 €
4.5413.4.434.340.1 skrinka pod umývadlo 65 cm, so zásuvkou, oblé čelo 238,33 €
4.5413.4.434.341.1 skrinka pod umývadlo 65 cm, so zásuvkou, oblé čelo 245,02 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

biela jaseň zlatý dub

4.5414.1.434.500.1 stredná skrinka závesná, ľavé dvere 100,50 €
4.5414.1.434.340.1 stredná skrinka závesná, ľavé dvere 112,79 €
4.5414.1.434.341.1 stredná skrinka závesná, ľavé dvere 120,40 €
4.5414.2.434.500.1 stredná skrinka závesná, pravé dvere 100,50 €
4.5414.2.434.340.1 stredná skrinka závesná, pravé dvere 112,79 €
4.5414.2.434.341.1 stredná skrinka závesná, pravé dvere 120,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

biela jaseň zlatý dub

4.5416.1.434.500.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 50 cm, dvere 122,14 €
4.5416.1.434.340.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 50 cm, dvere 134,61 €
4.5416.1.434.341.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 50 cm, dvere 142,30 €
4.5416.3.434.500.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 60 cm, dvere 127,31 €
4.5416.3.434.340.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 60 cm, dvere 141,60 €
4.5416.3.434.341.1 zrkadlová skrinka ľavo/pravá, 60 cm, dvere 150,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.5416.5.434.500.1 zrkadlo 50 cm na doske 66,08 €
4.5416.7.434.500.1 zrkadlo 60 cm na doske 68,26 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.1.039.000.1 osvetlenie Horizon, IP44 26,83 €
4.5412.2.434.000.1 zásuvka s vypínačom IP 44 61,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere

biela jaseň zlatý dub

4.5415.1.434.500.1 vysoká skrinka závesná, ľavé dvere 156,46 €
4.5415.1.434.340.1 vysoká skrinka závesná, ľavé dvere 185,79 €
4.5415.1.434.341.1 vysoká skrinka závesná, ľavé dvere 204,69 €
4.5415.2.434.500.1 vysoká skrinka závesná, pravé dvere 156,46 €
4.5415.2.434.340.1 vysoká skrinka závesná, pravé dvere 185,79 €
4.5415.2.434.341.1 vysoká skrinka závesná, pravé dvere 204,69 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Nábytok OLYMP Deep v predaji od júna 2013.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok

skrinka pod umývadlo 50 cm

skrinka pod umývadlo 55 cm

skrinka pod umývadlo 65 cm

stredná skrinka závesná

vysoká skrinka závesná

zrkadlová skrinka

zrkadlo

osvetlenie a zásuvka s vypínačom

skrinka pod umývadlo 60 cm
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K akrylátovým asymetrickým vaniam Olymp neodporúčame 
zásteny JIKA.

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
2.4282.9.000.000.1 vaňa rohová 1 450 × 1 450 mm, vrátane podpier 216 l 363,36 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9682.3.000.000.1 čelný panel pre rohovú vaňu, výška 575 mm 178,12 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
25,59 € 

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 € 

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu  
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 € 

2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu 

79,24 € 
 

Náhradné diely: Cena
2.9482.1.000.000.1 súprava na upevnenie čelného panela rohovej vane Olymp 30,54 €
2.9482.3.000.000.1 súprava podpier pre rohové vane Olymp 41,29 €
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

pravá verzia 

ľavá verzia

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
2.2982.0.000.000.1 vaňa asymetrická 1 500 × 1 010 mm, ľavá verzia, bez podpier 216 l 219,45 €
2.2782.0.000.000.1 vaňa asymetrická 1 500 × 1 010 mm, pravá verzia, bez podpier 216 l 219,45 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9682.2.000.000.1 čelný panel pre asymetrické vane, univerzálny ľavý + pravý 179,33 €
2.9482.2.000.000.1 súprava podpier pre asymetrické vane Olymp (pri inštalácii 

s čelným panelom), plastové telo prepadu 72,55 €

2.9483.6.000.000.1 jednoduché podpery pod asymetrické vane Olymp (pri inštalácii 
obmurovaním) 21,21 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 
550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 € 

2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, 
dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

25,59 € 

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 € 

2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 € 

K akrylátovým asymetrickým vaniam Olymp neodporúčame zásteny 
JIKA.

Náhradné diely: Cena
2.9482.0.000.000.1 súprava na upevnenie čelného panela asymetrických vaní Olymp 27,55 €
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

Takto farebne označené plochy neodporúčame pre  
umiestnenie vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

Takto farebne označené plochy neodporúčame pre  
umiestnenie vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

instalačné rozmery vane s panelom

instalačné rozmery vane bez panelu

instalačné rozmery vane s panelom

instalačné rozmery vane s panelom

instalačné rozmery vane bez panelu

instalačné rozmery vane bez panelu

Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
2.2181.9.000 000.1 vaňa 1 600 × 700 mm, vrátane podpier 190 l 195,28 €
2.2381.9.000 000.1 vaňa 1 700 × 700 mm, vrátane podpier 211 l 204,75 €
2.2481.9.000 000.1 vaňa 1 700 × 750 mm, vrátane podpier 233 l 217,42 €
2.2581.9.000 000.1 vaňa 1 700 × 800 mm, vrátane podpier 255 l 263,92 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9683.2.000.000.1 čelný panel 1 700 × 560 mm 87,70 €
2.9683.1.000.000.1 čelný panel 1 600 × 560 mm 91,64 €
2.9683.7.000.000.1 bočný panel 750 × 560 mm 69,15 €
2.9683.6.000.000.1 bočný panel 700 × 560 mm 70,21 €
2.9682.4.000.000.1 bočný panel 800 × 560 mm 64,22 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, 

dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
25,59 € 

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, 
dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 € 

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 € 

2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 € 

Náhradné diely: Cena
2.9483.0.000.000.1 súprava na upevnenie čelného panela rohovej vane Olymp 30,54 €
2.9483.1.000.000.1 súprava na upevnenie bočného panela rohovej vane Olymp 27,39 €
2.9483.2.000.000.1 súprava podpier pre rohové vane Olymp (šírka 700 mm) 29,95 €
2.9483.3.000.000.1 súprava podpier pre rohové vane Olymp (šírka 750 mm) 29,95 €
2.9483.4.000.000.1 súprava podpier pre rohové vane Olymp (šírka 800 mm) 31,00 €
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

A B C D F
2.2181.9.000 000.1 1 600 700 520 350 570
2.2381.9.000 000.1 1 700 700 520 350 570
2.2481.9.000 000.1 1 700 750 570 375 620
2.2581.9.000 000.1 1 700 800 620 400 670

Takto farebne označené plochy neod-
porúčame pre umiestnenie
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre 
umiestnenie vaňového
výtoku alebo výtoku vaňovej batérie.

E = šírka okraja vany

instalačné rozmery vane s panelom

instalačné rozmery vane bez panelu

Dôležitým funkčným a štýlovým prvkom utvárajúcim atmosféru modernej kúpeľne sú užívateľsky 
príjemné a tvarovo variabilné vane s vysoko kvalitného 100% akrylátového polyméru. Špičkový 
materiál a ľahká údržba robia z akrylátových vaní dôležitý prvok kúpeľňového zariadenia.

100% AKRYLÁT
Všetky naše vaničky, vane
a panely sú vyrobené
zo 100percentného akrylátu.

Vyrobené v Európskej únii. Záruka 5 rokov na vane.

 predĺžená záruka 5 rokov
 akrylátové vane sú vyrobené zo 100% akrylátu
 čelný a bočný panel s vrstvou akrylátu zaručujú zhodnú farebnosť s vaňou
 stabilná konštrukcia
 podhlavníky pre všetky vane Jika v dvoch farebných vyhotoveniach

Výhody

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

vanevane

vaňa rohová OLYMP

vaňa asymetrická OLYMP

vaňa OLYMP
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.1182.1.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, samonosný rám, 800 × 800 mm, biela 109,64 €
2.1182.2.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, samonosný rám, 900 × 900 mm, biela 123,99 €
2.1182.3.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, samonosný rám, 1000 × 1000 mm, biela 128,24 €
2.1183.1.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, vstavaná, 800 × 800 mm, biela 109,64 €
2.1183.2.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, vstavaná, 900 × 900 mm, biela 123,99 €
2.1183.3.000.000.1 sprchová vanička štvorcová, vstavaná, 1000 × 1000 mm, biela 128,24 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9482.4.000.000.1 sifón pre sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka s logom 

JIKA, prietok 39 l/min
7,58 Kč

2.9555.6.000.000.1 nohy k akrylátovým vstavaným sprchovým vaničkám 29,26 €

Náhradné diely: Cena
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

vstavaná

samonosný rám

1000/
900/
800
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2.9482.4.000.000.1
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.1382.1.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, samonosný rám,  

800 × 800 mm, rádius 550 mm, biela
102,39 € 

2.1382.2.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, samonosný rám,  
900 × 900 mm, rádius 550 mm, biela

116,24 € 

2.1382.3.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, samonosný rám,  
1000 × 1000 mm, rádius 550 mm, biela

119,91 € 

2.1383.1.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, vstavaná,  
800 × 800 mm, rádius 550 mm, biela

102,39 € 

2.1383.2.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, vstavaná,  
900 × 900 mm, rádius 550 mm, biela

116,24 € 

2.1383.3.000.000.1 sprchová vanička štvrťkruhová, vstavaná,  
1000 × 1000 mm, rádius 550 mm, biela

119,91 € 

Objednať zvlášť: Cena
2.9482.4.000.000.1 sifón pre sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka s logom 

JIKA, prietok 39 l/min
7,58 Kč

2.9555.6.000.000.1 nohy k akrylátovým vstavaným sprchovým vaničkám 29,26 €

Náhradné diely:
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

 predĺžená záruka 5 rokov
 akrylátové vaničky sú vyrobené zo 100% akrylátu
 variant zápustný a samonosný
 protišmyková úprava ANTISLIP
 dobré izolačné vlastnosti
 teplý povrch
 stálofarebnosť
 ľahká údržba

Odporúčame kombinovať so sprchovými kútmi a dverami Jika  
(Cubito, Cubito Pure, Mio, Lyra plus).

Výhody

Funkčné variabilné a štýlovo inšpiratívne sprchové kúty Cubito s dekorom či bez neho 
dotvárajú jedinečným spôsobom celkovú atmosféru modernej kúpeľne. Pre všetky rozmery 
sprchových kútov ponúkame akrylátové vaničky Olymp.

ANTISLIP
Špeciálna povrchová úprava Antislip 
zabraňuje pošmyknutiu vo vaničke.

SPECIAL line

SPECIAL line

van ičkyvan ičky

100% AKRYLÁT
Všetky naše vaničky, vane
a panely sú vyrobené
zo 100percentného akrylátu.

Vyrobené v Európskej únii. Záruka 5 rokov na vane.

akrylátové vaničky OLYMP

akrylátové vaničky OLYMP
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1161.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria s automatickou 

zátkou, chróm
50,22 €

3.1161.1.004.000.1 umývadlová stojančeková páková batéria bez automatickej 
zátky, chróm

43,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5161.7.004.210.1 umývadlová nástenná páková batéria s ramienkom 210 mm, 

chróm
50,20 €

Náhradné diely: Cena
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramienko 150 mm, chróm 7,71 €
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramienko 210 mm, chróm 9,06 €
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramienko 300 mm, chróm 11,75 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2161.7.004.000.1 vaňová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 53,55 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 €

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava 
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 €

3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra sprchová súprava
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 €

3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3161.7.004.000.1 sprchová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 43,46 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 €

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava 
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 €

3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra sprchová súprava
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 €

3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4161.1.004.001.1 bidetová stojančeková páková batéria s automatickou zátkou, 

chróm
50,19 €

G1/2”

G1/2”

min.33
max.45

G1/2”

G1/2”

min.37
max.52
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2161.6.004.000.1 vaňová – sprchová páková podomietková batéria, chróm 53,58 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 €

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava 
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 €

3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra sprchová súprava
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 €

3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

3.6327.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3161.6.004.000.1 sprchová páková podomietková batéria, chróm 36,71 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava 

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 €

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava 
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 €

3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra sprchová súprava
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 €

3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová súprava 
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

3.6327.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5161.1.004.200.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
46,83 €

3.1161.1.004.010.1 drezová stojančeková páková batéria s krátkym otočným 
výtokovým ramienkom, chróm

43,44 €

Záruka 5 rokov na všetky 
batérie (povrch a kartuša).

OPTIM ECO
Pootočením krúžku na kartuši 
možno regulovať teplotu miešanej 
vody. Vyskrutkovaním vymedzovacej 
skrutky na ovládacom drieku možno 
obmedziť prietok vody.

Kúpeľňové batérie 
série Olymp obsahujú 
vysoko kvalitné 
keramické kartuše 
Kerox (Maďarsko) so 
systémom Optim Eco.

Perlátory NEOPERL 
(Nemecko) sú vyrobené 
zo špeciálneho materiálu, 
na ktorom sa neusádza 
vodný kameň, a vďaka 
tomu odpadá namáhavé 
čistenie.

umývadlová batéria

umývadlová nástenná batéria s ramienkom

bidetová batéria

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

sprchová batéria bez sprchovej súpravy

drezová batéria

sprchová podomietková batéria

vaňová podomietková batéria

vodovodné batérie a príslušenstvovodovodné batérie a príslušenstvo
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.9127.0.004.000.1 lekárska páka, chróm 8,38 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5161.1.004.300.1 drezová stojančeková páková batéria s výsuvnou sprchou 

a otočným výtokovým ramienkom, chróm
63,68 € 

1 funkce

3.6027.0.004.010.1 3.6327.0.004.000.1

3.6027.0.004.011.1 3.6027.1.004.011.1

70

213

3 funkce

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6127.0.004.010.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 1 funkcia, chróm 7,15 €
3.6127.0.004.011.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 3 funkcia, chróm 11,78 € 

G1/2”

G1/2” G1/2”

G1/2”

3 funkce

1 funkce

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6727.0.004.011.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 3 funkcie, chróm 12,06 €
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chróm (objednať zvlášť) 14,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6727.0.004.010.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 1 funkcia, chróm 8,97 €
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chróm (objednať zvlášť) 14,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra sprchová súprava 
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 €  

3.6327.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,34 €

575
613

G1/2”

G1/2”

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6527.0.004.000.1 Olymp/Lyra držiak ručnej sprchy, 3 polohy, chróm 4,69 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, 

spätný ventil, chróm
16,34 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 1,7 m, mosadzná 

s dvojitým zámkom, chróm
12,56 € 

3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 2 m, mosadzná s dvoji-
tým zámkom, chróm

13,81 € 
 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6427.0.004.000.1 Olymp/Lyra sprchová tyč s posuvným držiakom ručnej 

sprchy, 600 mm, chróm
27,02 € 

Všetky sprchové 
hadice sú vybavené 
systémom Anti twist 
proti prekrúteniu, 
ktorý je ukrytý 
v kónuse sprchovej 
hadice.

SPRCHOVÝ SET
sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč

POLOHOVATEĽNÝ DRŽIAK 

vodovodné batérie a príslušenstvovodovodné batérie a príslušenstvo

+ +

+ +

+ +

+ +

drezová batéria so sprchou

lekárska páka

ručné sprchy

horné sprchy

sprchové sady

sprchová tyč OLYMP/LYRA

držiak ručnej sprchy

prípojka sprchovej hadice

sprchová hadica
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Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere

biela tmavý dub

4.5364.1.176.300.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 50 × 34 cm  148,23 €
4.5364.1.176.302.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 50 × 34 cm  148,23 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere, čelo

biela tmavý dub

4.5361.1.176.300.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 55 × 43 cm  168,14 €
4.5361.1.176.302.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 55 × 43 cm  168,14 €
4.5361.2.176.300.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 55 × 43 cm 206,00 €
4.5361.2.176.302.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 55 × 4 3 cm 206,00 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere

biela tmavý dub

4.5363.1.176.300.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 60 × 34 cm  168,82 €
4.5363.1.176.302.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 60 × 34 cm  168,82 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere, čelo

biela tmavý dub

4.5362.1.176.300.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 45 × 43 cm 152,12 €
4.5362.1.176.302.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 45 × 43 cm 152,12 €
4.5362.2.176.300.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 45 × 43 cm 190,96 €
4.5362.2.176.302.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 45 × 43 cm 190,96 €

 NOVINKA 

Kúpeľňová séria CUBE vychádza zo súčasných trendov: čisté, geometrické tvary nábytku i nápadného umývadla 
s hladkou odkladacou plochou dopĺňajú výrazné zrkadlá, ktoré zásadne opticky rozširujú veľkosť kúpeľne. 
Umývadlové skrinky sú v piatich šírkach (od 45 až do 65 cm) a v dvoch farebných vyhotoveniach, bielej lakovanej 
či v elegantnom dekore tmavý dub.

HOME SERVIS
Záručný servis u zákazníka.

2 ROKY ZÁRUKA
Na kúpeľňový nábytok.

20 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné pánty
testované na 20 000 cyklov.

K dispozícii od júla 2013. K dispozícii od júla 2013.

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

nábytková sér ianábytková sér ia

skrinka s umývadlom 45 cm

skrinka s umývadlom 50 cm

skrinka s umývadlom 55 cm

skrinka s umývadlom 60 cm
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.3.176.000.1 osvetlenie Moonbox, IP44 39,48 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere

biela tmavý dub

4.5371.1.176.300.1 stredná skrinka 75 cm 126,88 €
4.5371.1.176.302.1 stredná skrinka 75 cm 126,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpus/dvere, čelo

biela tmavý dub

4.5360.1.176.300.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 65 × 43 cm  185,75 €
4.5360.1.176.302.1 skrinka s 2 dvierkami, vrátane umývadla 65 × 43 cm  185,75 €
4.5360.2.176.300.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 65 × 43 cm   220,70 €
4.5360.2.176.302.1 skrinka s 2 zásuvkami, vrátane umývadla 65 x 43 cm 220,70 €

 NOVINKA 

K sérii Cube odporúčame zrkadlá série Zeta.

Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere 

biela šedá tmavý dub čerešňa

4.5351.1.175.300.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dverami, vr. umývadla  
40 x 23,5 cm, otvor pre batériu VPRAVO

85,96 €

4.5351.1.175.301.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dverami, vr. umývadla  
40 x 23,5 cm, otvor pre batériu VPRAVO  

94,57 €

4.5351.1.175.302.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dverami, vr. umývadla  
40 x 23,5 cm, otvor pre batériu VPRAVO  

85,96 €

4.5351.1.175.308.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dverami, vr. umývadla  
40 x 23,5 cm, otvor pre batériu VPRAVO  

85,96 €

 NOVINKA 

K dispozícii od mája 2013.

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Dokonalá kúpeľňa v minimalistickom prevedení. Základný set PETIT tvorí malé umývadielko v pravom či ľavom prevedení  
(45 x 23,5 cm) v komplete so skrinkou, ktorý je možné ďalej doplniť zrkadlovou skrinkou, zrkadlom s policou alebo 
samostatným zrkadlom, vždy s osvetlením. K dispozícii je v štyroch farebných variantoch. 

K dispozícii od júla 2013.

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

nábytková sér ianábytková sér ia

Osvet len ie v  kúpeľn i 
Osvetlenie zrkadiel CUBITO je celkom 
v súlade s prísnou európskou normou 
IEC 364-7-701. 
ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho 
kábla do elektrickej siete nechajte 
odborníkovi – elektrikárovi.

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

HOME SERVIS
Záručný servis u zákazníka.

2 ROKY ZÁRUKA
Na kúpeľňový nábytok.

20 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné pánty
testované na 20 000 cyklov.

skrinka s umývadlom 65 cm

stredná skrinka 75 cm

osvetlenie Moonbox

skrinka s umývadielkom 40 cm
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PETIT PETIT

Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere

biela šedá tmavý dub čerešňa

4.5351.4.175.300.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr. umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadla  
a osvetlenia  

131,22 €

4.5351.4.175.301.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr. umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadla  
a osvetlenia  

144,34 €

4.5351.4.175.302.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr. umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadla  
a osvetlenia  

131,22 €

4.5351.4.175.308.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr. umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadla  
a osvetlenia  

131,22 €

 NOVINKA 

K dispozícii od mája 2013 K dispozícii od mája 2013

Číslo výrobku Popis výrobku Farbaa korpus/dvere

biela šedá tmavý dub čerešňa

4.5351.2.175.300.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr.  umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadlovej 
skrinky a osvetlenia  

166,52 €

4.5351.2.175.301.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr.  umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadlovej 
skrinky a osvetlenia  

183,14 €

4.5351.2.175.302.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr.  umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadlovej 
skrinky a osvetlenia  

166,52 €

4.5351.2.175.308.1 skrinka s 1 ľavo/pravými dvierkami, vr.  umývadla  
40x23,5 cm s otvorom pre batériu VPRAVO, zrkadlovej 
skrinky a osvetlenia  

166,52 €

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.3.176.000.1 osvetlenie Moonbox, IP44 39,48 €

 NOVINKA 

Osvet len ie v  kúpeľn i 
Osvetlenie zrkadiel CUBITO je celkom 
v súlade s prísnou európskou normou 
IEC 364-7-701. 
ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho 
kábla do elektrickej siete nechajte 
odborníkovi – elektrikárovi.

1+1 PACK
skrinka s umývadlom, zrkadlovou 
skrinkou a osvetlením
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka s umývadlom, zrkadlovou 
skrinkou a osvetlením
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

nábytková sér ianábytková sér ia

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

sada s umývadielkom 40 cm osvetlenie Moonbox

sada s umývadielkom 40 cm
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Zrkadlá a osvet lenie
pre každú kúpeľňu
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Zrkadlá série Clear môžu mať špeciálnu fóliu proti zahmlievaniu. Len si spomeňte, ako to vždy v malej kúpeľni vyzerá, 
keď si doprajete výdatnú sprchu. Odteraz už žiadne náročné leštenie. Sériu Clear dopĺňa osvetlenie, ktoré rozžiari priestor 
okolo zrkadla jasným, ale príjemným svetlom. Uplatní sa predovšetkým v malých panelákových kúpeľniach bez denného 
svetla. Vďaka bezpečnostnému stupňu krytia IP44 osvetlenie môžeme umiestniť do zóny 60 cm od vane.

osvetlenie na hranu zrkadla
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Celina

Stella

Alena

Viola

zrkadlá s integrovaným
osvetlením so žiarivkou

pre zrkadlá odporúčame  
vyhrievacie fólie
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zrkadlá s integrovaným LED osvetlením
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PRE ZRKADLÁ ODPORÚČAME VYHRIEVACIE FÓL IE
Vyhrievacia fólia má účel zabrániť kondenzácii vzdušnej vlhkosti na povrchu zrkadla. Tzn. pri kúpaní či
sprchovaní, keď dochádza ku krátkodobému zvýšeniu vzdušnej vlhkosti, udrží fólia zrkadlo funkčné,  
nezarosené. Princíp je veľmi jednoduchý (obdoba vyhrievania zadných skiel auta) - zahrievanie zrkadla  
v zadnej časti pomocou odporového drôtu umiesteného na samolepiacu fóliu, zapojeného do elektrickej siete.

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

Osvet len ie v  kúpeľn i 

Osvetlenie zrkadiel CUBITO je celkom v súlade s prísnou 
európskou normou IEC 364-7-701. 
ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej 
siete prenechajte odborníkovi – elektrikárovi.

z rkad lá a osvet len iez rkad lá a osvet len ie

Číslo výrobku Popis výrobku Rozmer Cena

4.5570.1.173.144.1 
 

zrkadlo vrátane úchytov na stenu, neotáčacie o 90st., 
fazeta 5 mm,na AL ráme 3 strannom, s možnosťou 
doplnenia svetla a vyhrievacej fólie do rozmeru 
274 × 274 mm

45 × 81 cm 
 

59,04 € 
 

4.5571.1.173.144.1 
 

zrkadlo vrátane úchytov na stenu, neotáčacie o 90st., 
fazeta 5 mm,na AL ráme 3 strannom, s možnosťou 
doplnenia svetla a vyhrievacej fólie do rozmeru  
274 × 274 mm

55 × 81 cm 
 

61,788 € 
 

4.5572.1.173.144.1 
 

zrkadlo vrátane úchytov na stenu, neotáčacie o 90st., 
fazeta 5 mm,na AL ráme 3 strannom, s možnosťou 
doplnenia svetla a vyhrievacej fólie do rozmeru  
574 × 274 mm

60 × 81 cm 
 

63,53 € 
 

4.5573.1.173.144.1 
 

zrkadlo vrátane úchytov na stenu, neotáčacie o 90st., 
fazeta 5 mm,na AL ráme 3 strannom, s možnosťou 
doplnenia svetla a vyhrievacej fólie do rozmeru  
574 × 274 mm

70 × 81 cm 
 

67,52 € 
 

Číslo výrobku Popis výrobku Rozmer Cena

4.9420.1.173.000.1 Celina osvetlenie pre zrkadlá bez osvetlenia, IP44,  s boxom 
pre pripojenie do siete 230 V, Power LED technológia

96,36 € 

4.9421.1.173.000.1 Alena osvetlenie pre zrkadlá bez osvetlenia, IP44, s boxom 
pre pripojenie do siete 230 V, Power LED technológia

79,65 € 

4.9422.1.173.000.1 Stella osvetlenie pre zrkadlá bez osvetlenia, IP44, s boxom 
pre pripojenie do siete 230 V, Power LED technológia

79,65 € 

4.9423.1.173.000.1 Viola osvetlenie pre zrkadlá bez osvetlenia, IP44, s boxom 
pre pripojenie do siete 230 V, žiarovka G9, 40 W

20,46 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Rozmer Cena

4.5570.3.173.144.1 zrkadlo s 1 osvetlením, IP44, bez vypínača, s boxom pre 
pripojenie do siete 230 V, fazeta 5 mm, s možnosťou 
vyhrievacej fólie do rozmeru 274x274 mm

45  ×  81 cm 113,00 € 

4.5571.3.173.144.1 zrkadlo s 2 svetlami, IP44, bez vypínača, s boxom pre 
pripojenie do siete 230 V, fazeta 5 mm, s možnosťou 
vyhrievacej fólie do rozmeru 274x274 mm

55  ×  81 cm 169,85 € 

4.5572.3.173.144.1 zrkadlo s 2 svetlami, IP44, bez vypínača, s boxom pre 
pripojenie do siete 230 V, fazeta 5 mm, s možnosťou 
vyhrievacej fólie do rozmeru 574x274 mm

60  ×  81 cm 171,35 € 

4.5573.3.173.144.1 zrkadlo s 2 svetlami, IP44, bez vypínača, s boxom pre 
pripojenie do siete 230 V, fazeta 5 mm, s možnosťou 
vyhrievacej fólie do rozmeru 574x274 mm

70  ×  81 cm 174,72 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Rozmer Cena
farba

4.5570.5.173.144.1 
 

zrkadlo bez vypínača, IP44, pre pripojenie do siete  
230 V,fazeta 5 mm, s možnosťou vyhrievacej fólie do 
rozmeru 274x274 mm

45 ×  81 cm 
 

114,81 € 
 

4.5571.5.173.144.1 
 

zrkadlo bez vypínača, IP44, pre pripojenie do siete
230 V,fazeta 5 mm, s možnosťou vyhrievacej fólie do 
rozmeru 274x274 mm

55 ×  81 cm 
 

153,22 € 
 

4.5572.5.173.144.1 
 

zrkadlo bez vypínača, IP44, pre pripojenie do siete
230 V,fazeta 5 mm, s možnosťou vyhrievacej fólie do 
rozmeru 574x274 mm

60 ×  81 cm 
 

154,90 € 
 

4.5573.5.173.144.1 
 

zrkadlo bez vypínača, IP44, pre pripojenie do siete
230 V,fazeta 5 mm, s možnosťou vyhrievacej fólie do 
rozmeru 574x274 mm

70 ×  81 cm 
 

159,22 € 
 

Číslo výrobku Popis výrobku Rozmer Cena

4.9427.1.173.000.1 vyhrievacia fólia 290 × 210 mm, IP44, pre zrkadlá,  
s boxom pre pripojenie do siete 230 V

290  ×  210 mm 14,13 € 

4.9428.1.173.000.1 vyhrievacia fólia 274 × 274 mm, IP44, pre zrkadlá,  
s boxom pre pripojenie do siete 230 V

274  ×  274 mm 14,84 € 

4.9429.1.173.000.1 vyhrievacia fólia 574 × 274 mm, IP44, pre zrkadlá,  
s boxom pre pripojenie do siete 230 V

574  ×  274 mm 21,24 € 

zrkadlá bez osvetlenia

príslušenstvo pre zrkadlá bez osvetlenia

zrkadlá s osvetlením

zrkadlá s osvetlením

príslušenstvo – vyhrievacia fól ia
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kúpeľňové doplnky



 dizajn výrobkov vyvinutý španielskymi dizajnérmi  
 dve vlastné výrobné továrne na ploche 30.000m2, cez 1.000.000 vyrobených kusov v roku 2012  
 vyrobené z vysoko kvalitných kovových materiálov – mosadz, nerez oceľ, zamac  
 kvalitný chrómový povrch spĺňajúci EN 248  
 nádobky na mydlo, poháriky, WC misky, police vyrobené z lisovaného a plaveného skla  
  výrobky sa testujú na zaťaženie: 
nádobky na mydlo, držiaky WC papiera, WC sady, háčiky - 5kg/24h
sklenené police, držiaky uterákov a osušiek – 10kg/24h  
 záruka 10 rokov  

VÝHODY DOPLNKOV 
UNIVERSUM
  vysoko kvalitná nerez oceľ 
AISI 430, priemer 28mm, 
tl. 1,5 mm 

  ľahko udržovateľný, odolný 
a hygienický povrch 

  zaťaženie sklopných úchytiek, 
sedačiek 120 kg (dôležitý faktor 
hrá materiál, do ktorého sa 
výrobok kotví!!) 

  široké možnosti využitia na WC, 
v sprchách, vaniach apod. 

  záruka 30 rokov 
Záruka 10 rokov 
na kúpeľňové doplnky.

VÝHODY DOPLNKOV

d
o

p
ln

ky

kúpeľňové doplnky kúpeľňové doplnky

198 199198 199

doplnky CUBITO

sortiment doplnkov
v kapitole CUBITO

doplnky MIO

sortiment doplnkov
v kapitole MIO

doplnky PURE

sortiment doplnkov
v kapitole PURE

doplnky UNIVERSUM
pre bezbariérové kúpeľne

Sortiment doplnkov nájdete 
v kapitole PROJEKTOVÉ VÝROBKY

doplnky BASICdoplnky HERITAGE

doplnky GENERIC

doplnky DESIGN

preh ľad sor t imentu
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Design Heritage
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843C.2.004.110.1 držiak toaletného papiera, pravý, 
19,6 cm, chróm

21,28 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843C.2.004.120.1 držiak toaletného papiera ľavý, 
19,6 cm, chróm

21,28 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813C.3.004.000.1 háčik na uteráky, výška 5 cm, 
chróm 

5,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843C.2.004.130.1 držiak toaletného papiera dvojitý, 
32,5 cm, chróm

26,53 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.833C.1.004.000.1 držiak so sklenenou mydlovničkou, 
chróm

8,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813C.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky 40 cm, 
chróm

27,48 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813C.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky 60 cm, 
chróm

35,79 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813C.4.004.400.1 držiak uteráka 20 × 15,5 cm, 
chróm 

35,59 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.853C.1.004.020.1 sklenená polička 40 cm vrátane 
držiakov a pohárika, chróm

17,42 €

Náhradný diel:
3.983W.5.000.006.1 sklenená polička 40 cm 9,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843C.1.004.000.1 WC súprava vrátane kefy a sklene-
nej misky, výška 38 cm, chróm

24,82 €

Náhradný diel:
3.983W.0.000.005.1 sklenená polička s výrezom  

12 × 9,3 × 0,8 mm
6,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.853C.4.004.000.1 Sklenená polička rohová vrátane 
držiakov, chróm

9,62 €

Náhradný diel:
3.983W.5.000.004.1 polička 19,5 × 19,5 × 0,8 cm 5,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.853C.2.004.000.1 sklenená polička 60 cm vrátane 
držiakov, chróm

11,45 €

Náhradný diel:
3.983W.5.000.005.1 sklenená polička 60 cm 8,41 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.833C.2.004.100.1 držiak so skleneným dávkovačom 
tekutého mydla, 203 ml, chróm

20,16 €

Náhradný diel:
3.983W.3.000.003.1 sklenená polička s výrezom 4,13 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813C.4.004.000.1 držiak uteráka 30 × 12,5 cm, 
chróm

38,86 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.3.004.000.1 háčik na uteráky, chróm 8,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.833H.1.004.000.1 držiak so sklenenou mydlovnič-

kou, chróm
13,39 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853H.1.004.000.1 sklenená polička 400mm 

vrátane držiakov, chróm
20,72 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853H.2.004.000.1 sklenená polička 600mm 

vrátane držiakov, chróm
21,20 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.823H.1.004.000.1 držiak so skleneným pohárom, 

chróm
14,14 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.833H.2.004.100.1 držiak so skleneným dávkovačom 

tekutého mydla, 187 ml, chróm
21,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843H.2.004.110.1 držiak toaletného papiera  

bez krytu, pravý, chróm
10,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843H.2.004.120.1 držiak toaletného papiera  

bez krytu, ľavý, chróm
10,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843H.2.004.000.1 držiak toaletného papiera 

s krytom, chróm
19,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky 400mm, 

chróm
19,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky 600mm, 

chróm
22,47 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.2.004.500.1 závesná tyč na uteráky 80 cm, 

chróm
25,06 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.6.004.000.1 polička na uteráky 51,56 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.813H.4.004.000.1 držiak uteráka, 20 cm, chróm 17,89 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853H.3.004.000.1 drôtený držiak 23,59 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843H.1.004.000.1 WC súprava vrátane kefy 

a sklenenej misky, chróm
20,40 €
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Basic Generic
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843D.1.004.000.1 WC súprava vrátane kefy, 

nástenná, chróm
63,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843D.0.004.000.1 WC súprava vrátane kefy, voľne 

stojaca, chróm
59,61 €

Náhradný diel:
3.983W.4.004.007.1 WC kefa s tyčou 34,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.833D.2.004.100.1 dávkovač tekutého mydla násten-

ný, 192 ml, výška 18 cm, chróm
34,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.100.1 drôtený držiak 20 cm, chróm 23,39 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.200.1 drôtený držiak 30 cm, chróm 30,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.130.1 drôtený držiak rohový,  

20 × 20, chróm
29,21 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.400.1 drôtený držiak 30 cm, pravý, 

chróm
43,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.500.1 drôtený držiak, 30 cm, ľavý, 

chróm
43,87 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.230.1 drôtený držiak rohový,  

25 × 25 , chróm
35,50 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.893D.5.004.000.1 šnúra na bielizeň vysúvacia,  

2 m, priemer 9 cm, chróm
22,19 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.863D.2.004.000.1 zásobník na papierové obrúsky, 

leštená nehrdzavejúca oceľ
20,52 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.893D.3.004.200.1 odpadkový kôš 5 l, leštená 

nehrdzavejúca oceľ
16,29 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.893D.3.004.300.1 odpadkový kôš 5 l, matná 

nehrdzavejúca oceľ
16,29 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.833D.2.004.200.1
 

dávkovač tekutého mydla voľne 
stojaci, 192 ml, výška 18 cm, chróm

29,57 €
 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.853D.3.004.300.1 drôtený držiak, 40 cm, chróm 36,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.843A.1.004.000.1 WC súprava, chróm 25,09 €

Náhradný diel:
3.983W.4.004.003.1 WC kefa bez tyče 3,00 €
3.983W.4.004.004.1 WC kefa s tyčou 16,29 €
3.983W.4.000.006.1 sklenená nádoba na WC kefu 7,00 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.3.004.000.1 háčik na uteráky, chróm 4,79 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.833A.1.004.000.1 držiak s mydlovničkou, chróm 15,03 €

Náhradný diel:
3.983W.3.000.004.1 sklenená mydlovnička 4,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.853A.1.004.000.1 sklenená polička 400 mm, chróm 13,44 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.853A.2.004.000.1 sklenená polička 600 mm, chróm 14,28 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843A.2.004.100.1 držiak toaletného papiera, chróm 16,91 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.843A.2.004.000.1 držiak toaletného papiera 
s krytom, chróm

29,08 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.1.004.000.1 závesná tyč na uteráky 400 mm, 
chróm

20,06 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.2.004.000.1 závesná tyč na uteráky 600 mm, 
chróm

25,05  €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.6.004.000.1 polica na uteráky so závesnou 
tyčou, chróm

58,91 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.4.004.000.1 držiak uteráka 30 cm, chróm 25,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.813A.4.004.400.1 držiak uteráka 20 cm, chróm 21,74 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.823A.1.004.000.1 držiak s pohárikom, chróm 15,11 €

Náhradný diel:
3.983W.2.000.001.1 sklenený pohárik 4,02 €
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kúpeľňová sér ia



Lyra plus prináša chytré technické riešenia a inovácie usilujúce o maximálny komfort užívateľov vrátane 
nadštandardných úložných priestorov, povrchová úprava keramiky i skiel bola vymyslená s ohľadom na 
jednoduchú údržbu a hygienu. Nábytok je v atraktívnej kombinácii lesklých bielych dvierok s teplým orechovým 
odtieňom, navyše je samozrejme zásadne odolný voči vlhkosti.

Ľahko zapamätateľný, atraktívny, ale hlavne praktický vzhľad keramiky Lyra plus dominuje ako pri klasických 
umývadlách s krytom sifónu či so stĺpom, taktiež pri nábytkových so šikovne riešenými odkladacími plochami. 

kúpeľňová séria LYRA
stálica medzi kúpeľňami od roku 1983 slávi 30 rokov

LYRA 1983

LYRA plus 2010

LYRA 2001

LYRA 2013

206 207

keramikakúpeľňová sér ia
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kyLYRA PLUS LYRA  NOVINKA 

LYRA PACK

Kompletnú ponuku 
sprchových vaničiek 
nájdete na strane 274.

Symetrickú vaňu Lyra 
je možné kombinovať 
sa zástenami Cubito, 
ich ponuku nájdete na 
strane 68.

Kúpeľňové doplnky Basic a Generic 
nájdete v kapitole Kúpeľňové doplnky. 

n
á

b
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o
k

Ponuku podomietkových modulov nájdete
na strane 279.

49 cm

44
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m
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umývadlá 45, 50, 55, 60 a 65 cm

umývadlá 45, 50, 55, 60 a 65 cm s krytom

umývadlá 45, 50, 55, 60 a 65 cm so stĺpomm

umývadielko 40 cm

umývadlo do nábytku 50, 55, 60 a 65 cm

umývadlo do nábytku 70 a 80 cm s odkladacími plochami

stojaci bidet

závesný bidet

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1538.2.000.yyy.1 umývadlo 45 cm x x 35,22 €
8.1438.1.000.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 35,58 €
8.1438.2.000.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 36,53 €
8.1438.3.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 37,93 €
8.1438.4.000.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 40,22 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1538.2.000.yyy.1 umývadlo 45 cm x x 35,22 €
8.1438.1.000.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 35,58 €
8.1438.2.000.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 36,53 €
8.1438.3.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 37,93 €
8.1438.4.000.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 40,22 €

8.1938.1.000.000.1 kryt na sifón s inštalačnou sadou (Č. výr.: 8.9001.3.000.000.1) 
použiteľný len s umývadlami  50, 55, 60, 65 cm 

35,98 €
 

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1538.2.000.yyy.1 umývadlo 45 cm x x 35,22 €
8.1438.1.000.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 35,58 €
8.1438.2.000.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 36,53 €
8.1438.3.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 37,93 €
8.1438.4.000.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 40,22 €
8.1938.0.000.000.1 stĺp použiteľný len s umývadlami 50, 55, 60, 65 cm 35,99 €

Objednať zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.9.000.000.1 
 

 

sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, 
výška zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, 
s ozdobnými krúžkami (sifón možn použiť i bez ozdobných 
krúžkov). NOVINKA. 
K dispozícii od mája 2013.

15,46 €

Objednať zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
8.9424.9.000.000.1 
 
 

sifón, chrómovaná ABS, nastaviteľný od 175 do 270mm, 
výška zápachovej uzávierky 75mm, kapacita prietoku 45l, 
s ozdobnými krúžkami (sifón možn použiť i bez ozdobných 
krúžkov). NOVINKA. 
K dispozícii od mája 2013.

15,46 €
 

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 105 106 109 Cena

8.1538.1.000.yyy.1 umývadielko 40 cm x x x 34,38 €

L B H
8.1438.1 500 410 185
8.1438.2 550 450 195
8.1438.3 600 490 195
8.1438.4 650 520 195

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1338.1.000.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 48,31 €
8.1338.2.000.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 51,65 €
8.1338.3.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 54,18 €
8.1338.4.000.yyy.1 umývadlo 65 cm x x 62,78 €

Objednať zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €

L B
50 cm 500 420
55 cm 550 450
60 cm 600 460
65 cm 650 480

58
0*

53
0

50
* 65

53
0

63
0*

19
5

18
5*

L B
70 cm 700 480
80 cm 800 480

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1338.5.000.yyy.1 umývadlo 70 cm x x 91,77 €
8.1338.7.000.yyy.1 umyvadlo 80 cm x x 116,72 €

Objednať zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.3238.1.000.304.1 stojaci bidet 74,28 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná sada pre bidet 0,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 304 Cena

8.3038.1.000.304.1 závesný bidet x 85,20 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €

SPECIAL line

SPECIAL line
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skrátený závesný klozet

závesný klozet

duroplastová WC doska

termoplastová WC doska

kombiklozet so šikmým odpadom

kombiklozet so zvislým odpadom

náhradné diely pre kombiklozety

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.2338.2.000.000.1 závesný klozet Lyra plus Compact, hlboké splachovanie, dĺžka 
iba 49 cm!!!

82,33 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9338.4.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom s antibakteriálnou 

úpravou, príchytky z nerezu
24,74 €

8.9338.5.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, príchytky z nerezu

47,58 €

8.9338.7.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety, 
plastové príchytky

16,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.2338.0.000.000.1 závesný klozet Lyra plus, hlboké splachovanie 69,91 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9338.4.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety  s anti-

bakteriálnou úpravou pre závesné klozety, príchytky z nerezu
24,74 €

8.9338.5.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, príchytky z nerezu

47,58 €

8.9338.7.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety, 
plastové príchytky

16,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9338.4.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety 
s antibakteriálnou úpravou, príchytky z nerezu

24,74 €

8.9338.5.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, plastové príchytky

47,58 €

8.9338.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety s anti-
bakteriálnou úpravou, príchytky z nerezu

24,74 €

8.9338.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, plastové príchytky

47,58 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9338.7.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre závesné klozety, 
plastové príchytky

16,85 €

8.9338.3.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety, 
plastové príchytky

16,85 €

Náhradné diely pre kombiklozety:

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad

  

Cena

8.2438.4.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2438.6.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2438.7.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2828.3.xxx.000.1 WC nádržka Baltic x 64,35 €
8.2828.3.xxx.242.1 WC nádržka Baltic x x 82,76 €
8.2838.2.000.000.1 WC nádržka x 52,44 €
8.2838.2.000.241.1 WC nádržka x x 68,44 €
8.2838.3.000.000.1 WC nádržka x 52,44 €
8.2838.3.000.242.1 WC nádržka x x 68,43 €
8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,85 €
8.9136.3.000.000.1 tlačidlo D2D 2,43 €
8.9136.1.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 5,02 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.2838.4.000.000.1 veko k nádržke Lyra plus 20,64 €

kombiklozet s vodorovným odpadom

Duroplastová WC doska
pre závesné klozety

Termoplastová WC doska
pre závesné klozety

Duroplastová WC doska
pre kombiklozety

Termoplastová WC doska
pre kombiklozety

49 cm

keramikakeramika

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2638.4.000.241.1 kombiklozet x x x 123,53 €
8.2638.4.000.242.3 kombiklozet x x x 123,53 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9338.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  

s antibakteriálnou úpravou, príchytky z nerezu
24,74 €

8.9338.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, plastové príchytky

47,58 €

8.9338.3.300.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
plastové príchytky

16,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2638.6.000.241.3 kombiklozet x x x 123,53 €
8.2638.6.000.242.3 kombiklozet x x x 123,53 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9338.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  

s antibakteriálnou úpravou, príchytky z nerezu
24,74 €

8.9338.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, plastové príchytky

47,58 €

8.9338.3.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
plastové príchytky

16,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2638.7.000.241.3 kombiklozet x x x 123,53 €
8.2638.7.000.242.3 kombiklozet x x x 123,53 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9338.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  

s antibakteriálnou úpravou, príchytky z nerezu
24,74 €

8.9338.1.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
s antibakteriálnou úpravou, so spomaľovacím mechanizmom 
SLOWCLOSE, plastové príchytky

47,58 €

8.9338.3.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom pre kombiklozety,  
plastové príchytky

16,85 €
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kombiklozet BALTIC

kombiklozet Lyra plus – Scandia

náhradné diely pre kombiklozety

Náhradné diely pre kombiklozety:

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad

  

Cena

8.2438.4.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2438.6.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2438.7.000.000.1 WC misa x 68,55 €
8.2828.3.xxx.000.1 WC nádržka Baltic x 64,35 €
8.2828.3.xxx.242.1 WC nádržka Baltic x x 82,76 €
8.2838.2.000.000.1 WC nádržka x 52,44 €
8.2838.2.000.241.1 WC nádržka x x 68,44 €
8.2838.3.000.000.1 WC nádržka x 52,44 €
8.2838.3.000.242.1 WC nádržka x x 68,43 €
8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,85 €
8.9136.3.000.000.1 tlačidlo D2D 2,23 €
8.9136.1.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 5,02 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.2838.4.000.000.1 veko k nádržke Lyra plus 20,64 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2428.6.000.242.1 kombiklozet Baltic x x x 152,25 €

Objednať zvlášť:
8.9327.4.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Zeta, plastové príchytky 20,38 €
8.9328.1.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Baltic, s antibakteriálnou úpravou 33,72 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA 13,01 €
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

   

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2628.3.000.286.1 kombiklozet Lyra plus – 
Scandia, sedacia výška 
44 cm, DUAL FLUSH 6/3 l, 
nastaviteľná

x x x 205,71 €

8.2628.3.000.789.1 kombiklozet Lyra plus – 
Scandia, sedacia výška 
44 cm, DUAL FLUSH 5/3 l, 
nastaviteľná    

x x x 188,77 €

Objednať zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9162.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Scandia, 

s antibakteriálnou úpravou, plastové príchytky
27,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

   

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2628.9.000.286.1 kombiklozet Lyra plus – Scandia, 
sedacia výška 44 cm, DUAL FLUSH 
6/3 l, nastaviteľná

x x x 205,71 €

8.2628.9.000.789.1 kombiklozet Lyra plus – Scandia, 
sedacia výška 44 cm, DUAL FLUSH 
5/3 l, nastaviteľná

x x x 188,77 €

8.2628.3.000.286.1 kombiklozet Lyra plus – Scandia, 
sedacia vyška 44 cm, DUAL FLUSH 
6/3 l, nastaviteľná

x x x 205,71 €

Objednať zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9162.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Scandia, 

s antibakteriálnou úpravou, plastové príchytky
27,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

   

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Cena

8.2628.2.000.286.1 kombiklozet Lyra plus – Scandia, 
sedacia výška 44 cm , DUAL 
FLUSH 6/3 l, nastavitelná

x x x 200,53 €

8.2628.2.000.789.1 kombiklozet Lyra plus – Scandia, 
sedacia výška 44 cm , DUAL 
FLUSH 5/3l, nastavitelná

x x x 188,77 €

Objednať zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9162.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Scandia, 

s antibakteriálnou úpravou, plastové príchytky
27,15 €

44
 c

m
44

 c
m

44
 c

m

kombiklozet Lyra plus – Scandia

kombiklozet Lyra plus – Scandia

baktérie

ANTIBAK WC DOSKY
Materiál WC dosiek je obohatený 
o zložku s trvalým antibakteriálnym 
a protipliesňovým účinkom.

ANTIBAK
Glazovaný vnútorný kruh 
a odpad klozetov, ktorý 
zabraňuje uľpievaniu nečistôt.

Záruka 10 rokov na všetky
keramické výrobky
a kúpeľňové doplnky.

keramikakeramika

strieborné 
iontové 
částice
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Umývadlová skrinka LYRA plus je ideálnym riešením pre kúpeľne, kde sa hrá o každý centimeter. Navyše ide 
o nábytok s najvyššími parametrami pre použitie vo vlhkom prostredí - korpusy skrinky sú vybavené bielou alebo 
orechovou fóliou ABS a lepené najodolnejším PUR lepidlom, vysoko lakované dvierka majú namiesto klasických 
úchytiek šikovné otvory, kvalitné pánty sú testované na 30 000 cyklov. A zanedbateľné nie je ani to,  
že nadštandardné kúpeľňové zariadenie svetovej značky kúpite za veľmi atraktívnu cenu!   

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR 
lepidlom = Najvyššia 
vodeodolnosť a priľnavosť 
materiálu.

HOME SERVIS
Záručný servis  
u zákazníka.

30 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné  
pánty testované  
na 30 000 cyklov.

Dizajnové riešenie otvárania 
skriniek. Výrez ladí s líniami 
keramiky, nie sú potrebné úchytky.

Vyklápací kôš na bielizeň je praktickým 
doplnkom každej kúpeľne.

Chrómovaný rošt je ideálny na 
odkladanie čistých uterákov či pre 
košíky s nutnými drobnosťami.

Pánty dvierok sú vybavené tlmičom, 
ktorý zabezpečuje pomalé a tiché 
zatváranie.

Dômyselné výrezy na dvierkach 
pomáhajú jednoduchému otváraniu 
skriniek.

Zrkadlová skrinka je ideálnou 
kombináciou privátneho priestoru 
vnútri a otvorených poličiek.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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skrinka pod umývadlo

spodná skrinka s košom na biel izeň

skrinka pod umývadlo

skrinka pod umývadlo

spodné skrinky

skrinka pod umývadlo

skrinka pod umývadlo

skrinka pod umývadlo
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5280.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 50 cm,  
č. výrobku 8.1338.1

x 116,38 € 

4.5280.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 50 cm,  
č. výrobku 8.1338.1

x 116,38 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5281.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 55 cm, č. 
výrobku 8.1338.2

x 131,42 € 

4.5281.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 55 cm, č. 
výrobku 8.1338.2

x 131,42 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5282.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 60 cm, 
č. výrobku 8.1338.3

x 140,00 € 

4.5282.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 60 cm,  
č. výrobku 8.1338.3

x 140,00 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu 

biely lesklý lak orech biela

4.5283.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 65 cm,  
č. výrobku 8.1338.4

x 156,92 € 

4.5283.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 65 cm,  
č. výrobku 8.1338.4

x 156,92 € 
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5284.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 70 
cm, č. výrobku 8.1338.5

x 166,03 € 

4.5284.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 70 
cm, č. výrobku 8.1338.5

x 166,03 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5285.1.038.546.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 80 
cm, č. výrobku 8.1338.7

x 174,26 € 

4.5285.1.038.547.1 umývadlová skrinka pre umývadlo Lyra plus 80 
cm, č. výrobku 8.1338.7

x 174,26 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5286.1.038.546.1 spodná skrinka, ľavá x 87,74 €

4.5286.1.038.547.1 spodná skrinka, ľavá x 87,74 €

4.5286.2.038.546.1 spodná skrinka, pravá x 87,74 €

4.5286.2.038.547.1 spodná skrinka, pravá x 87,74 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5286.3.038.546.1 spodná skrinka s košom na bielizeň x 124,07 €

4.5286.3.038.547.1 spodná skrinka s košom na bielizeň x 124,07 €

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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vysoká skrinka zrkadlo 44 a 54 cm

zrkadlová skrinka 44 cm

zrkadlová skrinka 54 cm

zrkadlová skrinka 77 cm

vysoká skrinka s košom na biel izeň

horné skrinky
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5287.1.038.546.1 vysoká skrinka vrátane 
poličiek, ľavá

x 191,56 € 

4.5287.1.038.547.1 vysoká skrinka vrátane 
poličiek, ľavá

x 191,56 € 

4.5287.2.038.546.1 vysoká skrinka vrátane 
poličiek, pravá

x 191,56 € 

4.5287.2.038.547.1 vysoká skrinka vrátane 
poličiek, pravá

x 191,56 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5287.3.038.546.1 
 

vysoká skrinka s košom 
na bielizeň vrátane 
poličiek, ľavá

x
217,48 € 

 

4.5287.3.038.547.1 
 

vysoká skrinka s košom 
na bielizeň vrátane 
poličiek, ľavá

x
217,48 € 

 

4.5287.4.038.546.1 
 

vysoká skrinka s košom 
na bielizeň vrátane 
poličiek, pravá

x
217,48 € 

 

4.5287.4.038.547.1 
 

vysoká skrinka s košom 
na bielizeň vrátane 
poličiek, pravá

x
217,48 € 
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lesklý lak orech biela

4.5288.1.038.546.1 horná skrinka, ľavá x 113,66 €

4.5288.1.038.547.1 horná skrinka, ľavá x 113,66 €

4.5288.2.038.546.1 horná skrinka, pravá x 113,66 €

4.5288.2.038.547.1 horná skrinka, pravá x 113,66 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

orech biela

4.5289.0.038.546.1 zrkadlo 44 cm 58,34 €

4.5289.0.038.547.1 zrkadlo 44 cm 58,34 €

4.5290.0.038.546.1 zrkadlo 54 cm 64,43 €

4.5290.0.038.747.1 zrkadlo 54 cm 64,43 €

80
5

440

17
0

59
0

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

orech biela

4.5291.1.038.546.1 zrkadlová skrinka 44 cm, poličky, ľavá 148,30 €

4.5291.1.038.547.1 zrkadlová skrinka 44 cm, poličky, ľavá 148,30 €

4.5291.2.038.546.1 zrkadlová skrinka 44 cm, poličky, pravá 148,30 €

4.5291.2.038.547.1 zrkadlová skrinka 44 cm, poličky, pravá 148,30 €
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0
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

orech biela

4.5293.1.038.546.1 zrkadlová skrinka 77 cm, poličky, pravá 182,07 €

4.5293.1.038.547.1 zrkadlová skrinka 77 cm, poličky, pravá 182,07 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

orech biela

4.5292.1.038.546.1 zrkadlová skrinka 54 cm, poličky, ľavá 158,68 €

4.5292.1.038.547.1 zrkadlová skrinka 54 cm, poličky, ľavá 158,68 €

4.5292.2.038.546.1 zrkadlová skrinka 54 cm, poličky, pravá 158,68 €

4.5292.2.038.547.1 zrkadlová skrinka 54 cm, poličky, pravá 158,68 €

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Nový nábytok LYRA je prispôsobený kompletnej rade nábytkových umývadiel série LYRA plus. Vysoko lesklé 
biele dvierka sú kombinované s korpusom vo farbách tmavého dubu, čerešne či čistej bielej. Zaujímavým  
a praktickým detailom je zapustené otváranie dvierok, ktoré vďaka bielej farbe vnútri nenarúša celkový čistý 
vzhľad čela umývadlovej skrinky a dobre ladí s dekorom tmavého dubu korpusu.

NOVINKA

Dizajnovým trendom dneška je atraktívna kombinácia klasickej bielej farby vo vysokom lesku 
a drevených dekorov, či už to je tmavý dub alebo čerešňa. Celkový vzhľad kúpeľne umocní 
honosne klenuté umývadlo LYRA plus s praktickými odkladacími plochami z oboch strán. 

20 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné 
pánty testované  
na 20 000 cyklov.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR 
lepidlom = Najvyššia 
vodeodolnosť a priľnavosť 
materiálu.

HOME SERVIS
Záručný servis  
u zákazníka.
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Česká kúpeľňa stále slúži nielen k očiste tela, ale i bielizne. Ale ani v prípade malej miestnosti 
nie je nutné vzdať sa predstáv o komfortnom vybavení. Elegantné riešenie ponúka kombinácia 
rohového sprchového kúta Lyra plus a umývadla so skrinkou so šírkou 60 cm, ku ktorým sa 
úplne bezpečne vojde i veľká práčka.

V nevyhnutných prípadoch je možné 
užívateľsky veľmi príjemne umiestniť 
vedľa štvrťkruhového sprchového kútu 
i kombinovaný klozet. Rádius umývadla, 
zaoblené hrany wc i oblúk kúta zaisťujú 
dostatok miesta pre bezpečný pohyb.

V kúpeľni sa využije každé 
miestečko pre maličkosti dennej 
hygieny. Ideálne sú zásuvky rôznej 
veľkosti, aké ponúkajú niektoré 
podumývadlové skrinky LYRA.  

Geometrické línie jednoduchých výrezov 
sú rafinovaným detailom otvárania 
zásuviek a skriniek.

Zrkadlová skrinka sa dokonale hodí nad 
umývadlo so zadnou odkladacou plochou. 
Je ideálnou kombináciou privátneho 
priestoru vnútri a otvorených poličiek. 

Ovládanie zásuviek je ľahké vďaka 
pojazdom renomovanej nemeckej 
firmy Hettich.

Kombinácia výrezov „tón v tóne“ 
v bielom vyhotovení atraktívne 
kontrastuje tiež s dekorom čerešne.

Ľahké otváranie zaisťujú pánty 
s funkciou samodovierania. Vnútorné 
police sú z rovnakého materiálu ako 
korpus. 

Klasicky biela kúpeľňa pôsobí čisto 
a jednoducho, bez záludných zákutí, ktoré 
dávajú špine šancu. Taký variant ponúka 
nová nábytková rada Lyra. Komfort malých či 
atypických priestorov dotiahne k dokonalosti 
závesné WC, ktoré zaberá iba 49 cm! 

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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skrinka pod umývadlo 50, 55 60 cm

skrinka pod umývadlo 60, 65 a 70 cm

skrinka pod umývadlo 65, 70 a 80 cm

skrinka pod umývadlo 80 cm

zrkadlo na doske 75x40, 50, 60 a 70 cm

stredná skrinka plytká

vysoká skrinka

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

4.5310.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 50 cm x 93,61 €
4.5310.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 50 cm x 93,61 €
4.5310.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 50 cm x 93,61 €
4.5311.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 55 cm x 97,28 €
4.5311.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 55 cm x 97,28 €
4.5311.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 55 cm x 97,28 €
4.5312.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 60 cm x 102,55 €
4.5312.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 60 cm x 102,55 €
4.5312.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 60 cm x 102,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

4.5312.2.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  x 146,60 €
4.5312.2.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  x 146,60 €
4.5312.2.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  x 146,60 €
4.5313.2.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 65 cm  x 149,59 €
4.5313.2.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 65 cm  x 149,59 €
4.5313.2.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 65 cm  x 149,59 €
4.5314.2.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 70 cm  x 152,67 €
4.5314.2.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 70 cm  x 152,67 €
4.5314.2.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 70 cm  x 152,67 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

4.5113.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 65 cm  x 107,57 €
4.5313.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 65 cm  x 107,57 €
4.5313.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 65 cm  x 107,57 €
4.5314.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 70 cm  x 112,59 €
4.5314.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 70 cm  x 112,59 €
4.5314.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 70 cm  x 112,59 €
4.5315.1.038.300.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 80 cm  x 120,78 €
4.5315.1.038.313.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 80 cm  x 120,78 €
4.5315.1.038.326.1 skrinka s 2 dvierkami pod umývadlo 80 cm  x 120,78 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba zásuvok a dverí Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

4.5315.2.038.300.1 skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, pod umývadlo 80 cm x 211,74 €
4.5315.2.038.313.1 skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, pod umývadlo 80 cm x 211,74 €
4.5315.2.038.326.1 skrinka s 3 dvierkami a 2 zásuvkami, pod umývadlo 80 cm x 211,74 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

4.5316.1.038.300.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 ľavé dvierka x 155,04 €
4.5316.1.038.313.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 ľavé dvierka x 155,04 €
4.5316.1.038.326.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 ľavé dvierka x 155,04 €
4.5316.2.038.300.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 pravé dvierka x 155,04 €
4.5316.2.038.313.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 pravé dvierka x 155,04 €
4.5316.2.038.326.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 pravé dvierka x 155,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dvierok Farba korpusu

biely lak biela čerešňa tmavý dub

 4.5317.1.038.300.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, ľavé dvierka x 81,42 €
4.5317.1.038.313.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, ľavé dvierka x 81,42 €
4.5317.1.038.326.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, ľavé dvierka x 81,42 €
4.5317.2.038.300.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, pravé dvierka x 81,42 €
4.5317.2.038.313.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, pravé dvierka x 81,42 €
4.5317.2.038.326.1 stredná skrinka plytká, 3 poličky, pravé dvierka x 81,42 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba dosky

biela čerešňa tmavý dub

4.5318.1.038.304.1 zrkadlo na doske 75 × 40 cm 45,35 €
4.5318.1.038.316.1 zrkadlo na doske 75 × 40 cm 45,35 €
4.5318.1.038.318.1 zrkadlo na doske 75 × 40 cm 45,35 €
4.5319.1.038.304.1 zrkadlo na doske 75 × 50 cm 50,62 €
4.5319.1.038.316.1 zrkadlo na doske 75 × 50 cm 50,62 €
4.5319.1.038.318.1 zrkadlo na doske 75 × 50 cm 50,62 €
4.5320.1.038.304.1 zrkadlo na doske 75 × 60 cm 56,15 €
4.5320.1.038.316.1 zrkadlo na doske 75 × 60 cm 56,15 €
4.5320.1.038.318.1 zrkadlo na doske 75 × 60 cm 56,15 €
4.5321.1.038.304.1 zrkadlo na doske 75 × 70 cm 61,72 €
4.5321.1.038.316.1 zrkadlo na doske 75 × 70 cm 61,72 €
4.5321.1.038.318.1 zrkadlo na doske 75 × 70 cm 61,72 €

 NOVINKA 
 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Nový nábytkový rad Lyra je vytvorený pre kompletnú ponuku keramiky LYRA plus.
POZOR: Umývadlo nie je súčasťou skrinky a je nutné ho objednať zvlášť!

K dispozícii od mája 2013.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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Nový nábytkový rad Lyra je vytvorený pre kompletnú ponuku keramiky LYRA plus.
POZOR: Umývadlo nie je súčasťou skrinky a je nutné ho objednať zvlášť!



zrkadlová skrinka 80 × 40 cm

zrkadlová skrinka 80 × 50 cm

zrkadlová skrinka 80 × 77,5 cm

zrkadlová skrinka 80 × 60 cm

svetlo Sunrise

svetlo Horizon

príslušenstvo

vysoká skrinka

skrinka pod umývadlo 65 cm

skrinka pod umývadlo 53 cm

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

1+1 PACK
skrinka + umývadlo
- bezpečná doprava
- úsporný priestor pri doprave
- jednoduchá manipulácia 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5195.1.432.300.1 skrinka s 2 dverami VRÁTANE umývadla 53 cm 130,36 €

Lyra pack obsahuje: Cena
8.1436.1.000.104.1 umývadlo Lyra 53 cm 55,19 €
4.5195.2.432.300.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 53 cm 85,64 €
4.9440.1.039.000.1 nohy (1 pár) 10,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

biela čerešňa tmavý dub

4.5322.1.038.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 40 cm 122,51 €
4.5322.1.038.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 40 cm 122,51 €
4.5322.1.038.308.1 zrkadlová skrinka 80 × 40 cm 122,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

biela čerešňa tmavý dub

4.5323.1.038.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 50 cm 135,42 €
4.5323.1.038.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 50 cm 135,42 €
4.5323.1.038.308.1 zrkadlová skrinka 80 × 50 cm 135,42 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

biela čerešňa tmavý dub

4.5324.1.038.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 60 cm 181,49 €
4.5324.1.038.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 60 cm 181,49 €
4.5324.1.038.308.1 zrkadlová skrinka 80 × 60 cm 181,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba korpusu

biela čerešňa tmavý dub

4.5325.1.038.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 77,5 cm 164,53 €
4.5325.1.038.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 77,5 cm 164,53 €
4.5325.1.038.308.1 zrkadlová skrinka 80 × 77,5 cm 164,53 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.2.039.000.1 svetlo sunrise dvojité pre Lyra 44,75 €
 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.1.039.000.1 osvetlenie Horizon, IP44 26,83 €

Objednat zvlášť

4.9440.1.039.000.1 nohy k závesným skrinkám, chróm, (1 pár) 10,04 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5196.1.432.300.1 skrinka s 2 dvierkami VRÁTANE umývadla 65 cm 151,45 €

Lyra pack obsahuje: Cena
8.1436.4.000.104.1 umývadlo Lyra 65 cm 60,95 €
4.5196.2.432.300.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 65 cm 94,67 €
4.9440.1.039.000.1 nohy (1 pár) 10,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5197.1.432.300.1 vysoká skrinka, 6 políc, 2 ľavé/pravé dvierka 136,43 €

Obľúbený nábytkový 
rad Lyra pack 

obsahuje závesné 
skrinky pod umývadlá 

so šírkou 53 a 65 
cm. Môžu sa teda 

teraz podľa priania 
zákazníka zavesiť či 

doplniť o chrómované 
nastaviteľné nohy. 

Kompletnú kúpeľňu 
Lyra pack vhodne 

doplní vysoká skrinka 
s policami a zrkadlá 

zo série Zeta. Praktické balenie 
oboch výrobkov 
(umývadlo, skrinka)
v jednom kartóne.

K sérii Lyra pack odporúčame zrkadlá série Zeta a osvetlenie Horizon.

Možnosť individuálneho upevnenia úchytov vo vertikálnej alebo horizontálnej 
polohe, zákazník sa sám rozhodne, ako ich nainštaluje.

K dispozícii od mája 2013.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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vaňa Lyra

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné pre 
umiestnenie vaňového výtoku alebo 
výtoku vaňovej batérie.

E = šírka okraja vane

  Akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami materiálu a teplým povrchom.
  Sanitárny akrylát JIKA si udržiava stálu farbu a ľahko sa udržiava.
   Akrylátové panely sa rýchlo a ľahko upevňujú pomocou špeciálneho montážneho systému  

a sú alternatívou k nákladnému obmurovaniu vane. Panely sú vyrobené z toho istého kvalitného 
100% akrylátu s ľahkou údržbou ako vane.

  V prípade údržby umožňujú rýchly prístup k potrubiu pod vaňou.

Akrylátové vane Lyra sú užívateľsky príjemné a tvarovo variabilné, štýlovo dotvárajú modernú 
kúpeľňu. Sú vyrobené zo stopercentného akrylátového polyméru špičkovej kvality, ktorý  
sa veľmi ľahko udržiava. K dispozícii je 5 rôznych veľkostí - 1500, 1600, a 1700x 700mm,  
1600 a 1700 x 750mm, doplnkom môžu byť sklenené vaňové zásteny Jika.

100% AKRYLÁT
Všetky naše vaničky a vane sú 
vyrobené zo 100percentného 
akrylátu.

Vyrobené  
v Európskej únii.

Záruka 5 rokov
na vane.

Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1   15,96 €

Podhlavníky sú na výber v dvoch farebných 
odtieňoch, svetlo- a tmavosivý.
2.9498.0.088.000.1    15,96 €

Výhody

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

vanevane
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Číslo výrobku Popis výrobku Objem Cena
2.2983.9.000.000.1 vaňa 1500 × 700 mm, vrátane podpier 124 l 170,27 €
2.3083.9.000.000.1 vaňa 1600 × 700 mm, vrátane podpier 159 l 171,22 €
2.2883.9.000.000.1 vaňa 1600 × 750 mm, vrátane podpier 170 l 172,12 €
2.3183.9.000.000.1 vaňa 1700 × 700 mm, vrátane podpier 178 l 171,69 €
2.3283.9.000.000.1 vaňa 1700 × 750 mm, vrátane podpier 180 l 173,31 €

Objednať zvlášť:
2.9683.2.000.000.1 čelný panel 1700 × 560 mm 87,70 €
2.9683.1.000.000.1 čelný panel 1600 × 560 mm 91,64 €
2.9683.0.000.000.1 čelný panel 1500 × 500 mm 91,64 €
2.9683.7.000.000.1 bočný panel 750 × 560 mm 69,15 €
2.9683.6.000.000.1 bočný panel 700 × 560 mm 70,21 €
2.9683.8.000.000.1 bočný panel 700 × 500 mm 70,21 €

2.9481.5.004.000.1
 

automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50mm, dĺžka 550mm, plastové telo prepadu 
mosadzné telo prepadu s napúšťaním

25,59 € 
 

8.9481.6.004.000.1 
 

automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane 
vaňového sifónu 40/50mm, dĺžka 550mm, mosadzné 
telo prepadu

35,80 € 
 

2.9481.7.004.000.1
 

automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane 
vaňového sifónu 40/50mm, dĺžka 550mm, plastové 
telo prepadu

69,54 € 
 

8.9481.8.004.000.1
 

automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane 
vaňového sifónu 40/50mm, dĺžka 550mm, mosadzné 
telo prepadu

79,24 €
 

Náhradné diely: Cena
2.9483.0.000.000.1 súprava na upevnenie čelného panela Lyra 30,54 €
2.9483.1.000.000.1 súprava na upevnenie bočného panela Lyra 27,39 €
2.9483.2.000.000.1 súprava podpier pre vane Lyra (šírka 700 mm) 29,95 €
2.9483.3.000.000.1 súprava podpier pre vane Lyra (šírka 750 mm) 29,95 €
2.9483.5.000.000.1 súprava na upevnenie k stene pre vane a vaničky JIKA 6,73 €

Inštalačné rozmery vaní
A C H P Q

2.2983.9.000.000.1 1500 700 415 540 540–610
2.3083.9.000.000.1 1600 700 410 600 540–610
2.2883.9.000.000.1 1600 750 415 600 540–610
2.3183.9.000.000.1 1700 700 415 600 540–610
2.3283.9.000.000.1 1700 750 415 600 540–610

inštalačné rozmery vane s panelom

inštalačné rozmery vane bez panelu

SPECIAL line



sprchový kút Lyra plus

sprchový kút Lyra plus

JIKA perla GLASS  potrebuje k predĺženiu životnosti a k jednoduchšej údržbe 
špeciálne čistiace prostriedky. V boji proti vodnému kameňu, baktériám, v úsilí 
o trvalý lesk a priezračnú čistotu pomôžu dve malé, pollitrové fľaštičky 
so zázračnými účinkami.
Clean All sa riedi horúcou vodou, z 500 ml získate až 100 litrov čistiaceho 
prostriedku! Stačí umyť hubkou, zotrieť gumovou stierkou a utrieť do sucha 
handričkou z mikrovlákna.
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje funkčnosť povrchu JIKA perla GLASS. 
Stačí nastriekať a vyleštiť. 

Odporúčame

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line

11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l

Sprchové kúty Lyra plus sú štvorcové či štvrťkruhové, v ideálnej výške 1900mm. Bezpečnostné sklo je možné zvoliť 
transparentné, či s úpravou stripy, a novo aj artic, profi ly a madlá sú v bielom vyhotovení.

Biele úchyty v čistých 
geometrických líniách 
typických pre nábytok Lyra plus 
sú obojstranné. Detail, ktorý si 
zaslúži všetky superlatívy!

Ložiskové pojazdy pre ľahké 
otváranie a zatváranie.

Jednoduchý rozkladací systém 
pre pohodlnejšiu údržbu. 
Magnetické lišty zaručujú 
dokonalú tesnosť.

Záruka 3 roky
na sprchové kúty.

Výška sprchových
kútov.

Hrúbka skla 
sprchových kútov.

Hrúbka skla 
sprchových kútov 
a dverí.

 4/5mm bezpečnostné sklo - transparentné, stripy s bielymi matnými pruhmi, alebo artic
 profi ly, výklopný mechanizmus a madlá v bielom lesklom vyhotovení
 špeciálna úprava JIKA perla GLASS
 výška sprchových kútov 1900mm

Výhody

Sprchový kút 800, 900 štvorec, biely lesklý profi l, 4 mm transparentné sklo 
alebo sklo stripy alebo artic a s úpravou JIKA perla GLASS, držadlá biele.

Sprchový kút 800, 900 štvrťkruh, rádius 550, biely lesklý profi l, 4 mm 
transparentné sklo alebo sklo stripy alebo artic s úpravou JIKA perla 
GLASS, držadlá biele.

Číslo výrobku Rozmer
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant
vyhotovenia skla

Cena

2.5138.1.000.668.1 800 1900 *4/5 transparentné 233,54 €
2.5138.2.000.668.1 900 1900 *4/5 transparentné 252,92 €
2.5138.1.000.665.1 800 1900 *4/5 sklo stripy 250,12 €
2.5138.2.000.665.1 900 1900 *4/5 sklo stripy 270,09 €
2.5138.1.000.666.1 800 1900 *4/5 sklo arctic 297,81 €
2.5138.2.000.666.1 900 1900 *4/5 sklo arctic 320,59 €

Číslo výrobku Rozmer
(mm)

Výška 
(mm)

Hrúbka (mm) Variant
vyhotovenia skla

Cena

2.5338.1.000.668.1 800 1900 4 transparentné 232,83 €
2.5338.2.000.668.1 900 1900 4 transparentné 246,56 €
2.5338.1.000.665.1 800 1900 4 sklo stripy 247,23 €
2.5338.2.000.665.1 900 1900 4 sklo stripy 261,52 €
2.5338.1.000.666.1 800 1900 4 sklo arctic 291,87 €
2.5338.2.000.666.1 900 1900 4 sklo arctic 308,97 €

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) do niky

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu
(mm) D

2.5138.1 780–800 313 402 425
2.5138.2 880–900 363 452 495

Číslo výrobku Rozmerové
možnosti (mm) do niky

Rozmer
(mm) B

Rozmer
(mm) C

Šírka vstupu
(mm) D

2.5338.1 780–800 218 389 429
2.5338.2 880–900 318 389 540

Sprchové kúty Lyra plus sú kompatibilné s vaničkami JIKA 
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Sofi a).

Sprchové kúty Lyra plus sú kompatibilné s vaničkami JIKA
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Sofi a).

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 665 – sklo stripy
šarža 666 – sklo arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarže 665 – sklo stripy
šarže 666 – sklo arctic

B C

A

A
B

C

D

B
A

A
B

R 540

C

D

*4mm – pevná stena
*5 mm – posuvné dvere

 NOVINKA 

 NOVINKA 

sprchové kútysprchové kúty
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JIKA perla GLASS potrebuje 
k predĺženiu životnosti 
a k jednoduchšej údržbe špeciálne 
čistiace prostriedky. V boji proti 
vodnému kameňu, baktériám, 
v úsilí o trvalý lesk a priezračnú 
čistotu pomôžu dve malé, pollitrové 
fľaštičky so zázračnými účinkami.

Clean All sa riedi horúcou vodou, 
z 500 ml získate až 100 litrov 
čistiaceho prostriedku! Stačí umyť 
hubkou , zotrieť gumovou stierkou 
a utrieť do sucha handričkou 
z mikrovlákna.
Conditioner dezinfi kuje a predlžuje 
funkčnosť povrchu JIKA perla 
GLASS. Stačí nastriekať a vyleštiť.

Odporúčame
11,49 €
0,5 l

22,51 €
0,5 l

jednokrídlové sprchové dvere

sprchové dvere výkyvné, tzv.  l ietačkym

pevná stena

sprchové dvere skladacie

Číslo výrobku Popis produktu Cena
2.9138.8.000.014.1 rozširujúci profi l

K dispozícii od augusta.
33,77 €

rozširujúci profi l  

Clean All 
2.9482.5.000.000.1

SPECIAL line

Conditioner 
2.9482.7.000.000.1

SPECIAL line
Pevnú stenu Lyra plus odporúčame kombinovať so sprchovými dverami Lyra plus, 
ktoré sú kompatibilné s vaničkami Jika.

K dispozícii od mája 2013.

Séria Lyra plus prichádza na trh 
s veľmi žiadanou novinkou. Sprchové 
dvere vo veľkostiach 800 a 900 mm, 
v niekoľkých typoch: jednodielne, 
skladacie a výkyvné, tzv. lietačky. 
Vysoké sú 1900 mm, výplň tvorí 
transparentné sklo, prípadne 
s dekorom stripy (na fotografi i) či 
arctic, ktorá je zasadená do bieleho 
rámu. Vysoká kvalita za dobrú cenu, 
navyše so zárukou 3 roky. 

sklo stripy

transparentné sklo

sklo arctic

povrch JIKA perla GLASS

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.9738.1.000.668.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 125,19 €
2.9738.1.000.665.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 135,55 €
2.9738.1.000.666.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 130,29 €
2.9738.2.000.668.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 134,12 €
2.9738.2.000.665.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 142,21 €
2.9738.2.000.666.1 pevná stena biela, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 134,50 €

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 665 – dekor stripy
šarža 666 – dekor arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 665 – dekor stripy
šarža 666 – dekor arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 665 – dekor stripy
šarža 666 – dekor arctic

šarža 668 – transparentné sklo
šarža 665 – dekor stripy
šarža 666 – dekor arctic

sprchové dveře Lyra plus kyvné tzv. l í tačky

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

Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profi l, 
5 mm transparentní sklo,  sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA 
perla GLASS, madla bílá

sprchové dveře Lyra plus skládací

pevná stěna

sprchové dveře Lyra plus jednokřídlé 

Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá

Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá.

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

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

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

LYRA plus

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

Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm 
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
madla bílá

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.5438.1 760 – 800 658
3.5438.2 860 – 900 758

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B délka dveří (mm) C
2.5638.1 760 – 800 645 307
3.5638.2 860 – 900 745 357

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Šířka vstupu (mm) D Rozměr (mm)  C
2.5538.1 760 – 800 529 296
2.5538.2 860 – 900 629 396

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.9738.1 780 – 800 729
2.9738.2 880 – 900 829

sprchové dveře Lyra plus kyvné tzv. l í tačky

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

Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profi l, 
5 mm transparentní sklo,  sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA 
perla GLASS, madla bílá

sprchové dveře Lyra plus skládací

pevná stěna

sprchové dveře Lyra plus jednokřídlé 

Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá

Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá.

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

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

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

LYRA plus

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

Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm 
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
madla bílá

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.5438.1 760 – 800 658
3.5438.2 860 – 900 758

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B délka dveří (mm) C
2.5638.1 760 – 800 645 307
3.5638.2 860 – 900 745 357

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Šířka vstupu (mm) D Rozměr (mm)  C
2.5538.1 760 – 800 529 296
2.5538.2 860 – 900 629 396

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.9738.1 780 – 800 729
2.9738.2 880 – 900 829

sprchové dveře Lyra plus kyvné tzv. l í tačky

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

Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profi l, 
5 mm transparentní sklo,  sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA 
perla GLASS, madla bílá

sprchové dveře Lyra plus skládací

pevná stěna

sprchové dveře Lyra plus jednokřídlé 

Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá

Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá.

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

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

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

LYRA plus

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

Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm 
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
madla bílá

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.5438.1 760 – 800 658
3.5438.2 860 – 900 758

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B délka dveří (mm) C
2.5638.1 760 – 800 645 307
3.5638.2 860 – 900 745 357

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Šířka vstupu (mm) D Rozměr (mm)  C
2.5538.1 760 – 800 529 296
2.5538.2 860 – 900 629 396

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.9738.1 780 – 800 729
2.9738.2 880 – 900 829

sprchové dveře Lyra plus kyvné tzv. l í tačky

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

Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profi l, 
5 mm transparentní sklo,  sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA 
perla GLASS, madla bílá

sprchové dveře Lyra plus skládací

pevná stěna

sprchové dveře Lyra plus jednokřídlé 

Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá

Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi l, 5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou 
JIKA perla GLASS, madla bílá.

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

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

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

levopravá 
varianta

LYRA plus

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

Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm 
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
madla bílá

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Šarže 668 – transparentní sklo
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.5438.1 760 – 800 658
3.5438.2 860 – 900 758

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B délka dveří (mm) C
2.5638.1 760 – 800 645 307
3.5638.2 860 – 900 745 357

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Šířka vstupu (mm) D Rozměr (mm)  C
2.5538.1 760 – 800 529 296
2.5538.2 860 – 900 629 396

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky (A) Rozměr (mm) B
2.9738.1 780 – 800 729
2.9738.2 880 – 900 829

Číslo výrobku Rozmerové možnosti (mm) do niky A Rozmer (mm) B Dĺžka dverí (mm) C
2.5638.1 760 – 800 645 307
3.5638.2 860 – 900 745 357

Číslo výrobku Rozměrové možnosti (mm) do niky A Šířka vstupu (mm) D Rozměr (mm) C
2.5538.1 760 – 800 529 296
2.5538.2 860 – 900 629 396

Sprchové dvere pivotové jednokrídlové 800, 900mm ľavé/pravé, biely profi l, 5mm transparentné 
sklo, sklo s dekorom artic alebo stripy s úpravou Jika perla GLASS, madlá biele

Sprchové dvere kyvné 800, 900mm, ľavé/pravé, biely profi l, 4mm transparentné sklo, 
sklo s dekorom artic, alebo stripy  a úpravou JIKA perla GLASS, madlá biele

Sprchové dvere skladacie 800,900mm ľavé/pravé, biely profi l, 4mm transparentné sklo, sklo 
s dekorom artic alebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madlá biele

Pevná stena 800, 900, 1000mm, strieborný lesklý profi l 4mm transparentné sklo, sklo 
s dekorom artic alebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madlá biele

Číslo výrobku Rozmerové možnosti (mm) do niky A Rozmer (mm) B
2.5438.1 760 – 800 658
3.5438.2 860 – 900 758

Číslo výrobku Rozmerové možnosti (mm) do niky A Rozmer (mm) B
2.9738.1 780 – 800 729
2.9738.2 880 – 900 829

 NOVINKA 

sprchové dveresprchové dvere
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.5538.1.000.668.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 212,11 €
2.5538.1.000.665.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 208,99 €
2.5538.1.000.666.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 220,87 €
2.5538.2.000.668.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 221,00 €
2.5538.2.000.665.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 238,14 €
2.5538.2.000.666.1 sprchové dver e skladacie, biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 229,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.5638.1.000.668.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 202,47 €
2.5638.1.000.665.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA PERLA GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 216,74 €
2.5638.1.000.666.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 211,23 €
2.5638.2.000.668.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 211,35 €
2.5638.2.000.665.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA PERLA GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 225,67 €
2.5638.2.000.666.1 výkyvné sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 220,11 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.5438.1.000.668.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné sklo 177,83 €
2.5438.1.000.666.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 189,41 €
2.5438.1.000.665.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 192,11 €
2.5438.2.000.668.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, transparentné 189,54 €
2.5438.2.000.666.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JIKA perla GLASS na vnútornej strane, sklo arctic 201,16 €
2.5438.2.000.665.1 jednokrídlové sprchové dvere biele, JJIKA perla GLASS na vnútornej strane, na vonkajšej sklo stripy 206,68 €



umývadlová batéria

umývadlová nástenná batéria

bidetová batéria

sprchová batéria bez sprchovej sady

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

umývadlová nástenná batéria

vaňová podomietková batéria

drezová batéria so sprchou

drezová batéria

drezová batéria

sprchová podomietková batéria

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1128.7.004.230.1 umývadlová páková nástenná batéria s dolným  

ramienkom 210mm
80,45 € 

ø65

max.166
min.134

150

200

137

52

G1/2" NOVINKA 

ECODISK
Kartuše ECODISK regulujú množstvo a teplotu 
vody, dokážu znížiť spotrebu až o polovicu!

vodovodné batér ievodovodné batér ie
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5128.2.004.000.1 umývadlová nástenná páková batéria s ramienkom 210 mm, 

chróm
60,31 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1128.1.004.101.1 umývadlová stojančeková páková batéria

s automatickou zátkou, chróm 56,90 €

3.1128.1.004.200.1 umývadlová stojančeková páková batéria
bez automatickej zátky, chróm 50,20 €

3.1128.1.004.104.1 umývadlová stojančeková páková batéria so zátkou Click-Clack, 
chróm 55,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3128.2.004.000.1 vaňová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 63,63 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
31,00 € 

3.6028.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, tyč, sprchová hadica 1,7 m), chróm

55,92 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3128.6.004.001.1 sprchová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 50,19 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
31,00 € 

3.6028.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, tyč, sprchová hadica 1,7 m), chróm

55,92 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4128.1.004.201.1 bidetová stojančeková páková batéria,

s automatickou zátkou, chróm
56,93 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3128.6.004.000.1 vaňová – sprchová páková podomietková batéria, chróm 67,05 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
31,00 € 

3.6028.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, tyč, sprchová hadica 1,7 m), chróm

55,92 € 

3.6327.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3128.6.004.002.1 sprchová páková podomietková batéria, chróm 46,81 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6028.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
31,00 € 

3.6028.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, tyč, sprchová hadica 1,7 m), chróm

55,92 € 

3.6327.0.004.000.1 pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný ventil, chróm 16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5128.1.004.010.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
53,57 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.5128.1.004.000.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 
ramienkom, chróm

53,57 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5128.1.004.310.1 drezová stojančeková páková batéria s výsuvnou sprškou  

a otočným výtokovým ramienkom, chrom, chróm
87,20 € 

M8

G3/8"

213

192
12º298

 NOVINKA 



sprchová batéria bez sprchovej súpravy

umývadlová batéria

umývadlová nástenná batéria

bidetová batéria

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

lekárska páka

drezová batéria so sprškou

drezová batéria

sprchová podomietková batéria

vaňová podomietková batéria

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5127.7.004.210.1 umývadlová nástenná páková batéria  

s ramienkom 210 mm, chróm
50,18 €

Náhradné diely: Cena
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramienko 150 mm, chróm 7,71 €
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramienko 210 mm, chróm 9,06 €
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramienko 300 mm, chróm 11,75 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1127.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria  

s automatickou zátkou, chróm
50,22 €

3.1127.1.004.000.1 umývadlová stojančeková páková batéria  
bez automatickej zátky, chróm

43,44 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2127.7.004.000.1 vaňová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 53,53 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3127.7.004.000.1 sprchová páková batéria bez sprchovej súpravy, chróm 43,45 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.4127.1.004.001.1 bidetová stojančeková páková batéria  

s automatickou zátkou, chróm
50,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.9127.0.004.000.1 lekárska páka, chróm 8,38 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2127.6.004.000.1 vaňová – sprchová páková podomietková batéria, chróm 53,55 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3127.6.004.000.1 sprchová páková podomietková batéria, chróm 36,70 €

Objednať zvlášť: Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5127.1.004.200.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
46,82 € 

3.1127.1.004.010.1 drezová stojančeková páková batéria s krátkym otočným 
výtokovým ramienkom, chróm

43,43 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5127.1.004.300.1 drezová stojančeková páková batéria s výsuvnou sprškou, chróm 63,63 €

OPTIM ECO
Pootočením krúžku na kartuši je možné regulovať teplotu  
miešanej vody; vyskrutkovaním vymedzovacej skrutky  
na ovládacom drieku kartuše je možné obmedziť prietok vody.

vodovodné batér ievodovodné batér ie
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sprchová hadica

prípojka sprchovej hadice

držiak ručnej sprchy

sprchová tyč Olymp/Lyra

teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou

horná sprcha

ručné sprchy

Všetky sprchové 
hadice sú vybavené 
systémom Anti twist 
proti prekrúteniu,  
ktorý je ukrytý 
v kónuse sprchovej 
hadice.

sprchové súpravy

3.6027.0.004.010.1 3.6327.0.004.000.1

3.6027.0.004.011.1 3.6027.1.004.011.1

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6027.0.004.011.1 sprchová súprava  

(ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm
27,16 € 

3.6027.0.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, držiak, sprchová hadica 1,7 m), chróm

22,53 € 

3.6027.1.004.010.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 1 funkcia, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

53,06 € 

3.6027.1.004.011.1 sprchová súprava  
(ručná sprcha 3 funkcie, sprchová tyč, hadica 1,7m), chróm

57,14 € 

3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, spätný 
ventil, chróm

18,27 € 

SPRCHOVÁ SÚPRAVA
Sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč.

+ +

+ +

+ +

+ +

vodovodné batér ievodovodné batér ie
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1 funkcia

3.6127.0.004.001.1

LYRA plus

90  

240

3 funkcie

70

213

3 funkcie

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6127.0.004.001.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 3 funkcie, chróm 10,91 €

G1/2”

G1/2” G1/2”

G1/2”

3 funkcie

1 funkcia

575
613

G1/2”

G1/2”

40 cm

výškovo 
nastaviteľný

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6127.0.004.010.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 1 funkcia, chróm 7,15 €
3.6127.0.004.011.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 3 funkcie, chróm 11,78 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6727.0.004.011.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 3 funkcie, chróm 12,06 €
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chróm (objednať zvlášť) 14,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6727.0.004.010.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 1 funkcia, chróm 8,97 €
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chróm (objednať zvlášť) 14,49 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3527.7.004.000.1 
 
 

sprchový stĺp s nástennou batériou  
s prepínačom, posuvným držiakom  
s výškovým nastavením 40 cm,  
cena bez sprchového príslušenstva

134,44 € 
 

Objednať zvlášť: Cena

3.6771.0.004.041.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkcia, sprchovacia 
časť sivý plast

25,55 € 

3.6771.0.004.042.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkcia, sprchovacia 
časť chróm

36,52 € 

3.6127.0.004.001.1 Lyra Plus ručná sprcha 3 funkcie, chróm 10,91 €
3.6127.0.004.010.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 1 funkcia, chróm 7,15 €
3.6127.0.004.011.1 Olymp/Lyra ručná sprcha 3 funkcie, chróm 11,78 €
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 1,7 m,  

mosadzná s dvojitým zámkom, chróm
12,56 € 

3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 2 m,  
mosadzná s dvojitým zámkom, chróm

13,81 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6527.0.004.000.1 Olymp/Lyra držiak ručnej sprchy, 3 polohy, chróm 4,69 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra pripojenie sprchovej hadice 1/2“, mosadz, 

spätný ventil, chróm
16,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 1,7 m, mosadzná 

s dvojitým zámkom, chróm
12,56 €

3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 2 m, mosadzná  
s dvojitým zámkom, chróm

13,81 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6427.0.004.000.1 Olymp/Lyra sprchová tyč s posuvným držiakom ručnej 

sprchy, 600 mm, chróm
27,02 €
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Ponuku podomietkových modulov nájdete 
na strane 279.

DINO

Kúpeľňový nábytok ZETA predstavuje kvalitnú kúpeľňu za dobrú cenu. Je k dispozícii v troch variantoch. 
V klasickej bielej, v kombinácii biele dvierka a korpus tmavý dub, a konečne v kompletnom dekore tmavý 
dub. Sortiment zahŕňa vysoké skrinky, zrkadlá i zrkadlové skrinky. Umývadlá sú v piatich rôznych šírkach 
od 45 do 65 cm. V kombinácii so skrinkou sa predávajú výhradne ako set (pack).  

WATERPROOF + ABS
ABS hrany lepené PUR 
lepidlom = Najvyššia 
vodeodolnosť
a priľnavosť materiálu.

HOME SERVIS
Záručný servis 
u zákazníka.

20 000 CYCLES
Najkvalitnejšie dverné 
pánty testované 
na 20 000 cyklov.

preh ľad sor t imentu kúpeľňový nábytok

 NOVINKA 



umývadlá 50, 55 a 60 cm so stĺpom
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Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1039.0.000.yyy.1 umývadlo 50 cm x x 23,45 €
8.1039.1.000.yyy.1 umývadlo 55 cm x x 24,48 €
8.1039.2.000.yyy.1 umývadlo 60 cm x x 27,53 €
8.1939.1.000.000.1 kryt na sifón s inštalačnou súpravou (výrobok 

č.: 8.9001.3.000.000.1)
x x 23,45 €

8.1939.0.000.000.1 stĺp 29,59 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena

8.1539.3.000.yyy.1 umývadielko 40 cm X X 22,42 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €

umývadlá 50, 55 a 60 cm

umývadielko 40 cm

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €

L B A H
50 cm 500 400 205 190
55 cm 550 440 205 205
60 cm 600 470 205 205

umývadlá 50, 55 a 60 cm s krytom na sifón
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Číslo výrobku Popis výrobku Prívod vody

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena

8.2539.6.000.241.1 kombiklozet x x x x 88,57 €
8.2539.6.000.242.1 kombiklozet x x x x 88,57 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9327.4.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 20,37 € 
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 

plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 
oceľové príchytky, iba v bielej farbe

36,29 €

Náhradné diely pre kombiklozety Cena
8.2439.6.000.000.1 WC misa x x 57,98 €
8.2839.2.000.000.1 WC nádržka x 55,71 €
8.2839.2.000.241.1 WC nádržka x x 62,85 €
8.2839.3.000.000.1 WC nádržka x 55,71 €
8.2839.3.000.242.1 WC nádržka x x 62,85 €
8.9135.3.000.000.1 prívodný ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 prívodný ventil x 10,85 €
8.9136.1.000.000.1 vypúšťací ventil 5,02 €
8.9136.3.000.000.1 tlačidlo s puzdrom 2,43 €

Číslo výrobku Popis výrobku Prívod vody

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena

8.2539.7.000.241.1 kombiklozet x x x x 88,57 €
8.2539.7.000.242.1 kombiklozet x x x x 88,57 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9327.4.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 20,37 € 
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 

plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 
 

duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 
oceľové príchytky, iba v bielej farbe

36,29 €

kombiklozet s vodorovným odpadom

kombiklozet so zvislým odpadom

355

52
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40
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0 39
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.2039.6.000.000.1 závesné WC, hlboké splachovanie 58,48 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9327.4.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 20,37 € 
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 

plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 
oceľové príchytky, iba v bielej farbe

36,29 €

závesné WC
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.3339.0.000.304.1 stojaci bidet 57,13 €

stojaci bidet



samostatne stojace WC Zeta plus, zvislý odpad

samostatne stojace WC Zeta plus, vodorovný odpad

samostatne stojace WC Zeta, zvislý odpadm

samostatne stojace WC Zeta, vodorovný odpad

plastová nádržka pre samostatne stojace klozety

WC doska Zeta

248 249

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové úchyty 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, oceľové úchyty 13,01 €
8.9327.4.000.000.1 duroplastová sedenie s poklopom ZETA, plastové úchyty 20,38 Kč

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod 

vody 3/8 „, Dual Flush 3/6 l, vrátane kolena
33,62 € 

8.9371.1.000.000.1 
 

plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočné prívod 
vody 3/8, s detským motívom cvrčka, Dual Flush 3/6 l, vrátane 
kolena

33,62 € 
 

 vyrobené z hrubostenného plastu s hrúbkou 4-5 mm
 odolnosť proti UV žiareniu
 rovnaká biela farba ako u keramických výrobkov 
 veľmi tichá prevádzka
 nastaviteľná výška umiestnenia nádržky na stene

Výhody

 NOVINKA 

K dispozícii od júna 2013.

keramikakeramika

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2174.7.000.000.1 samostatne stojace WC ZETA plus X 42,53 €

Objednat zvlášť: Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2174.6.000.000.1 samostatne stojace WC ZETA plus X  43,51 €

Objednat zvlášť: Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky  13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky  13,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2239.7.000.000.1 samostatne stojace WC ZETA  so zvislým odpadom, 
hlboké splachovanie

x 40,63 € 

Objednat zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná sada pre klozet 0,77 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová doska s poklopom ZETA, plastové úchyty 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová doska s poklopom ZETA, oceľové úchyty 13,01 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka - tesnenie prívodu vody 0,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2239.6.000.000.1 samostatne stojace WC ZETA s vodorovným odpadom, 
hlboké splachovanie

X 40,63 € 

Objednat zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná sada pre klozet 0,77 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová doska s poklopom ZETA, plastové úchyty 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová doska s poklopom ZETA, oceľové úchyty 13,01 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka - tesnenie prívodu vody 0,70 €



skrinka pre umývadlo 60 cm

vysoká skrinka

skrinka pre umývadlo 40 cm

skrinka pre umývadlo 50 cm

skrinka pre umývadlo 55 cm

250 251

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 
 

biela/tmavý 
dub

4.5550.2.039.300.1 skrinka s 1 dvierikami ľavé/pravé pre umývadlo 40 cm 58,00 €
4.5550.2.039.302.1 skrinka s 1 dvierikami ľavé/pravé pre umývadlo 40 cm 58,00 €
4.5550.2.039.326.1 skrinka s 1 dvierikami ľavé/pravé pre umývadlo 40 cm 58,00 €

Objednat zvlášť: Cena:
8.1539.0.000.104.1 umývadlo do nábytku 40 × 34,5 cm 29,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 
 

biela/tmavý 
dub

4.5550.3.039.300.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 50 cm  74,88 €
4.5550.3.039.302.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 50 cm  74,88 €
4.5550.3.039.326.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 50 cm  74,88 €

Objednat zvlášť: Cena:
8.1339.1.000.104.1 umývadlo do nábytku 50 × 39,5 cm 35,90 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 
 

biela/tmavý 
dub

4.5550.4.039.300.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 55 cm  77,83 €
4.5550.4.039.302.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 55 cm  77,83 €
4.5550.4.039.326.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 55 cm  77,83 €

Objednat zvlášť: Cena:
8.1339.2.000.104.1 umývadlo do nábytku 55 × 44 cm 46,47 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 
 

biela/tmavý 
dub

4.5550.5.039.300.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 60 cm  82,05 €
4.5550.5.039.302.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 60 cm  82,05 €
4.5550.5.039.326.1 skrinka s 2 dvierkami pre umývadlo 60 cm  82,05 €

Objednat zvlášť: Cena:
8.1339.3.000.104.1 umývadlo do nábytku 60 × 48,9 cm 48,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 
 

biela/tmavý 
dub

4.5550.6.039.300.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  117,28 €
4.5550.6.039.302.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  117,28 €
4.5550.6.039.326.1 skrinka s 2 dvierkami a 1 zásuvkou pod umývadlo 60 cm  117,28 €

Objednat zvlášť: Cena:
8.1339.3.000.104.1 umývadlo do nábytku 60 × 48,9 cm 48,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub 

4.5552.2.039.300.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 ľavé/pravé dvierka 124,03 €
4.5552.2.039.302.1 vysoká skrinka, 6 poličiek, 2 ľavé/pravé dvierka 124,03 €

Umývadlová skrinka je na výber v dvoch variantoch rozčlenenia priestoru, teda ako samostatná skrinka  
s dvojkrídlovými dvierkami, či ako skrinka v kombinácii so zásuvkami. Farebné vyhotovenie ponúka tri možnosti: 
klasicky bielu, dekor tmavého dubu a konečne kontrastnú kombináciu tmavého dubu a lakovaných bielych dvierok.  

skrinka pre umývadlo 60 cm

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok



zrkadlová skrinka 80 × 60 cm

svetlo Horizon

príslušenstvo

zrkadlo na doske

zrkadlová skrinka 80 × 40 cm

zrkadlová skrinka 80 × 50 cm

1,8 m

osvetlenie je možné 
inštalovať min. 1,8 m 
nad zemou

252 253

Chrómované úchytky sú minimalistické, vkusné a dokonale funkčné. Zámerne sa snažia čo najmenej narúšať čistý 
dojem z jednoduchých línií nábytku ZETA.

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub

4.5555.2.039.304.1 zrkadlo na doske 75 × 40 cm 36,28 €
4.5555.2.039.316.1 zrkadlo na doske 75 × 40 cm 36,28 €
4.5555.3.039.304.1 zrkadlo na doske 75 × 50 cm 40,50 €
4.5555.3.039.316.1 zrkadlo na doske 75 × 50 cm 40,50 €
4.5555.4.039.304.1 zrkadlo na doske 75 × 60 cm 44,93 €
4.5555.4.039.316.1 zrkadlo na doske 75 × 60 cm 44,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub

4.5556.2.039.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 40 cm 102,90 €
4.5556.2.039.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 40 cm 102,90 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub

4.5556.3.039.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 50 cm 112,85 €
4.5556.3.039.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 50 cm 112,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Farba

biela tmavý dub

4.5556.4.039.304.1 zrkadlová skrinka 80 × 60 cm 151,24 €
4.5556.4.039.302.1 zrkadlová skrinka 80 × 60 cm 151,24 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

4.9430.1.039.000.1 svetlo Horizon, IP44 26,83 €

Objednat zvlášť Cena

4.9440.1.039.000.1 nohy chróm (1 pár) 10,04 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

Osvet len ie v  kúpeľn i 

1,8 m

osvětlení je možné 
instalovat min. 1,8 m 
nad zemí

Osvetlenie zrkadiel Zeta  je celkom 
v súlade s prísnou európskou normou 
IEC 364-7-701. 
ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho 
kábla do elektrickej siete prenechajte 
odborníkovi – elektrikárovi.

kúpeľňový nábytokkúpeľňový nábytok
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ostatné vodovodné batérie

SPECIAL line
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vodovodné batérie prehľad vodovodných batérií

batérie CUBITO

sortiment batérií nájdete 
v kapitole CUBITO

batérie MIO

sortiment batérií nájdete 
v kapitole MIO

batérie TIGO 

sortiment batérií nájdete 
v kapitole TIGO

batérie TALAS 

batérie OLYMP

sortiment batérií nájdete 
v kapitole OLYMP

batérie NARIVA

batérie LYRA

sortiment batérií nájdete 
v kapitole LYRA

batérie LYRA plus

sortiment batérií nájdete 
v kapitole LYRA plus

batérie SENSOR INOX batérie SENSOR

batérie DINO

sprchové príslušenstvo 
RIO
sprchové príslušenstvo 
RIO

 NOVINKA  NOVINKA 

 NOVINKA  NOVINKA  NOVINKA 

SPECIAL line

SELECT line

SELECT line

SELECT line SELECT line

CLASSIC line CLASSIC line

V spolupráci s vývojovým strediskom a laboratóriami Roca Sanitario boli v roku 2011 v Znojme uvedené do 
prevádzky dve montážne linky pre výrobu vodovodných batérií. Spoločnosť LAUFEN SK, tak významne doplnila 
sortiment kompletného kúpeľňového vybavenia vlastnej výroby.
Počiatky výroby kúpeľňových armatúr v španielskej rodinnej fi rme ROCA sa datujú do 50. rokov minulého storočia. 
Vodovodné batérie tejto značky dnes patria medzi najkvalitnejšie a najžiadanejšie v tomto segmente, sú vybavené 
celou radou patentovaných technológií a vyvážajú sa do celého sveta. 
Výrobné technológie v znojemskej továrni zahrňujú poloautomatické linky pre montáž batérií s kapacitou až 220 tisíc 
kusov ročne. Montáž každého kusu je sprevádzaná maximálnou kontrolou kvality, a to už od vstupu jednotlivých 
komponentov do výrobného procesu. 
Oddelenie kvality kontroluje všetky dodávky komponentov s využitím najmodernejších zariadení, ako sú X-Ray 
Fischerscope (röntgen) na meranie hrúbky jednotlivých vrstiev galvanizovaného povrchu a určenie zloženia 
základného materiálu tela batérie, profi lový projektor pre meranie detailov najmenších komponentov, rôzne kalibre 
a v neposlednej rade soľná komora pre simuláciu extrémneho prostredia pôsobiaceho na použité materiály. Každá 
batéria je preverená vzduchovým testovacím zariadením, náhodné vzorky potom ešte vodným testom. Kvalita 
výrobkov je nesporná, preto väčšina z nich má predĺženú záručnú dobu. 
Telá batérií a keramické kartuše sú vyvinuté a vyrábané v továrniach Roca v Španielsku, Portugalsku a Číne. Ďalšie 
komponenty dodávajú poprední svetoví výrobcovia: nerezové pripojovacie hadice Tucai (Španielsko), perlátory 
a spätné klapky Neoperl (Nemecko). Na uskladňovanie týchto komponentov sa využíva sofi stikovaný skladový 
systém Kardex. Neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu je i laser na značenie loga Jika na ovládacích páčkach 
a ručných sprchách. Produkty ponúkané spoločnosťou LAUFEN SK sú vybavené všetkými potrebnými certifi kátmi 
k uvedeniu nielen na slovenskom, ale i na ďalších svetových trhoch. Osvedčenie podľa ISO 9001 garantuje najvyšší 
stupeň dosiahnutia trvalej kvality výrobkov i každej činnosti spoločnosti LAUFEN SK, s. r. o., na európskych 
i svetových trhoch. Certifi kácia spoločnosti podľa ISO 14001 je zase dôkazom, že LAUFEN SK dôsledne uplatňuje 
procesy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Korózna komora pre simuláciu 
extrémnych podmienok 
a testovanie materiálov.

KARDEX. Veľkokapacitný 
automatizovaný skladovací systém.

Detail laserovania loga.

Laser pri procese vypaľovania 
loga.

Vzduchový test na montážnej linke.

Profi lový projektor. Laboratórium 
kvality managementu.

Kúpeĺňové batérie Jika 
obsahujú vysokokvalitné 
keramické kartuše so 
systémom OPTIM ECO 
a ECODISK od výrobcov 
Kerox (Maďarsko) a 
Roca (Španielsko).

Nerezové pripojovacie 
hadice najvyššej 
kvality Tucai 
(Španielsko).

Perlátory sú vyrobené 
zo špeciálneho 
materiálu, na ktorom sa 
neusádza vodný kameň, 
a vďaka tomu odpadá 
namáhavé čistenie. 
Výrobca Neoperl 
(Nemecko).

techno lóg ia
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NARIVANARIVA

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111J.1.004.111.1 umývadlová stojančeková páková batéria s automatickou 

zátkou, chróm
37,02 € 

3.111J.1.004.110.1 umývadlová stojančeková páková batéria bez automatickej 
zátky , chróm

33,64 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.411J.1.004.111.1 bidetová stojančeková páková batéria s automatickou zátkou, 

chróm
37,02 € 

3.411J.1.004.110.1 bidetová stojančeková páková batéria bez automatickej zátky,  
chróm

33,61 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.311J.7.004.131.1 sprchová páková nástenná batéria so sprchovým príslušenstvom 

RIO, chróm
57,38 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.311J.7.004.400.1 sprchová páková nástenná batéria bez sprchového  

príslušenstva, chróm
40,43 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.211J.7.004.131.1 vaňová páková nástenná batéria so sprchovým príslušenstvom 

RIO, chróm
64,18 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111J.7.004.220.1 umývadlová nástenná páková batéria, rameno 150 mm, chróm 43,81 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.211J.7.004.400.1 vaňová páková nástenná batéria bez sprchového príslušenstva, 

chróm
43,81 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.511J.1.004.220.1 drezová stojančeková batéria s  otočným ramenom, 143 mm, 

chróm
40,43 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.511J.1.004.230.1 drezová stojančeková batéria s  otočným ramenom, 210 mm, 

chróm
40,43 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111J.7.004.230.1 umývadlová nástenná páková batéria, rameno 210 mm, chróm 43,81 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111J.7.004.240.1 umývadlová nástenná páková batéria, rameno 300 mm, chróm 43,81 € 
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 NOVINKA 

K vodovodným batériám Nariva odporúčame sprchové príslušenstvo Rio.

SPECIAL line SPECIAL line

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ručná sprcha, sprchová nerezová 

hadica, držiak), chróm
16,98 € 

3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ručná sprcha, sprchová nerezová 
hadica, sprchová tyč), chróm

34,34 € 
+ +

SPRCHOVÁ SADA
Sprchová súprava obsahuje  
ručnú sprchu, hadicu a držiak  
alebo sprchovú tyč.
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10º

vodovodné batér ievodovodné batér ie

umývadlová stojančeková páková batéria vaňová páková nástenná batéria

sprchová páková nástenná batéria

sprchová páková nástenná batéria

drezová stojančeková batéria

drezová stojančeková batéria

sprchové sady Rio

umývadlová nástenná páková batéria

umývadlová nástenná páková batéria

umývadlová nástenná páková batéria

bidetová stojančeková páková batéria

vaňová páková nástenná batéria
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SPECIAL line SPECIAL line

vodovodné batér ievodovodné batér ie

umývadlová batéria vaňová batéria bez sprchovej súpravy

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

sprchová batéria bez sprchovej súpravy

bidetová batéria

umývadlová nástenná batéria

umývadlová nástenná batéria

vaňová batéria bez sprchovej súpravy

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1172.1.004.001.1 umývadlová stojančeková páková batéria 

s automatickou zátkou, chróm 
33,34 €

3.1172.1.004.000.1 umývadlová stojančeková páková batéria 
bez automatickej zátky, chróm

29,97 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2172.7.004.000.1 vaňová nástenná batéria bez sprchovej súpravy páková batéria 

bez sprchovej súpravy, rozstup 150 mm, chróm
36,72 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová súprava (ručná sprcha 1 funkcia, držiak, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

28,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5172.7.004.210.1 umývadlová nástenná páková batéria 

s ramienkom 210 mm, rozstup 150 mm, chróm
36,72 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5172.7.004.210.1 umývadlová nástenná páková batéria 

s ramienkom 210 mm, rozstup 150 mm, chróm
36,72€

Náhradné diely: Cena
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramienko 150 mm, chróm 7,71 €
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramienko 210 mm, chróm 9,06 €
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramienko 300 mm, chróm 11,75 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5172.7.004.310.1 umývadlová nástenná páková batéria 

s ramienkom 210 mm, rozstup 100 mm, chróm
36,72 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2172.7.004.200.1 vaňová nástenná páková batéria s otočným ramienkom 350 mm 

bez sprchovej súpravy, rozstup 100 mm, chróm
67,01 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová súprava (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak, sprchová 

hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová 
hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012

28,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3172.7.004.000.1 sprchová nástenná páková batéria bez sprchovej súpravy, 

rozstup 150 mm, chróm
33,34 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová súprava (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

28,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2172.7.004.300.1 vaňová páková batéria bez sprchovej súpravy, 

rozstup 100 mm, chróm
36,72 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová súprava (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak, sprchová 

hadica 1,7 m), chróm
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová 
hadica 1,7 m), chróm

28,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.2172.7.004.210.1 vaňová nástenná páková batéria s otočným ramienkom 350 mm 

bez sprchovej súpravy, rozstup 150 mm, chróm
67,01 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová súprava (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm 
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, 
sprchová hadica 1,7 m), chróm

28,55 €
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1 funkcia
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3 funkcie

3 funkcie

3 funkce

+

+

+

+

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová 

nerezová hadica, držiak), chróm
16,98 €

3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová 
nerezová hadica, sprchovacia tyč 60 cm), chróm

34,34, €

+ +

Záruka 2 roky 
na sprchové príslušenstvo.

SPECIAL line SPECIAL line

Záruka 5 rokov na všetky 
batérie (povrch a kartuša).

Všetky sprchové 
hadice sú vybavené 
systémom Anti twist 
proti prekrúteniu, 
ktorý je ukrytý v 
kónuse sprchovej 
hadice.

K vodovodným batériám Dino odporúčam sprchové príslušenstvo Rio.

 NOVINKA 

SPRCHOVÁ SADA
Sprchová súprava obsahuje 
ručnú sprchu, hadicu a držiak 
alebo sprchovú tyč.

vodovodné batér ievodovodné batér ie

sprchová batéria bez sprchovej súpravy

sprchová batéria bez sprchovej súpravy

sprchové sady

ručné sprchy

držiak ručnej sprchy

sprchová hadica

sprchové sady Rio

drezová batéria

drezová batéria

drezová batéria

umývadlová batéria DINO len na studenú vodu

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5172.1.004.230.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
33,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1172.1.004.010.1 drezová stojančeková páková batéria s krátkym otočným 

výtokovým ramienkom, chróm
29,97 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.1572.0.004.000.1 umývadlová stojančeková páková batéria 

len na studenú vodu, chróm
19,88 €

3.1572.1.004.000.1 umývadlová stojančeková kohútiková batéria 
len na studenú vodu, chróm

19,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.3172.7.004.300.1 sprchová páková batéria bez sprchovej súpravy, 

rozstup 100 mm, chróm
33,34 €

Objednat zvlášť:
3.6072.0.004.010.1 sprchová nástenná súprava (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak, 

sprchová hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012
24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, sprchová 
hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012

28,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.5172.1.004.200.1 drezová stojančeková páková batéria s otočným výtokovým 

ramienkom, chróm
33,34 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6527.0.004.000.1 Olymp/Lyra držiak ručnej sprchy, 3 polohy, chróm 4,69 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 1,7 m, mosadzná 

s dvojitým zámkom, chróm
12,56 €

3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadica 2 m, mosadzná 
s dvojitým zámkom, chróm

13,81 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6127.0.004.010.1 ručná sprcha 1 funkcia, chróm 7,15 €
3.6127.0.004.011.1 ručná sprcha 3 funkcie, chróm 11,78 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.6072.0.004.010.1
 

sprchová súprava (ručná sprcha 1 funkcia, držiak, spr-
chová hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012

24,46 €

3.6072.0.004.011.1 sprchová súprava (ručná sprcha 3 funkcie, držiak, spr-
chová hadica 1,7 m), chróm, k dispozícii od mája 2012

28,55 €
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TALASTALAS

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111N.7.004.230.1 umývadlová nástenná páková batéria, ramienko 210 mm, chróm

  
23,57 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111N.7.004.240.1 umývadlová nástenná páková batéria, ramienko 300 mm, chróm  26,92 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

3G /8"

M8

20º

123

54

127

342302

Ø65

150

261

210

155

389302

Ø65

150

351

300

155

375302

3G /8"

M8

126

42

111

307302

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.211N.7.004.400.1 vaňová páková batéria bez sprchovej súpravy, rozstup 150 mm, 

chróm  
23,55 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.311N.7.004.400.1 sprchová páková batéria bez sprchovej súpravy, rozstup 150 

mm, chróm  
20,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111N.7.004.220.1 umývadlová nástenná páková batéria, ramienko 150 mm, chróm 23,57 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.511N.1.004.220.1 drezová stojančeková batéria s otočným ramienkom 143 mm, 

chróm  
20,18 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.511N.1.004.230.1 drezová stojančeková batéria s otočným ramienkom, 210 mm, 

chróm  
20,18 €

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 

 NOVINKA 
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1G /2"

314302

150

50

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.111N.1.004.110.1 umývadlová stojančeková páková batéria bez automatickej 

zátky, chróm
16,79 €

3.111N.1.004.111.1 umývadlová stojančeková páková batéria s automatickou 
zátkou, chróm 

20,17 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.411N.1.004.111.1 bidetová stojančeková páková batéria s automatickou zátkou, 

chróm
21,85 €

3.411N.1.004.110.1 bidetová stojančeková páková batéria bez automatickej zátky, 
chróm 

20,18 €

K vodovodným batériám Talas odporúčame sprchové príslušenstvo Rio.

SPECIAL line SPECIAL line

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová 

nerezová hadica, držiak), chróm
16,98 €

3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ručná sprcha 1 funkcia, sprchová 
nerezová hadica, sprchová tyč), chróm 34,34 €

+ +

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč.

vodovodné batér ievodovodné batér ie

umývadlová stojančeková páková batéria vaňová páková batéria

sprchová páková batéria

drezová stojančeková batéria

drezová stojančeková batéria

sprchové sady Rio

bidetová stojančeková páková batéria

umývadlová nástenná páková batéria

umývadlová nástenná páková batéria

umývadlová nástenná páková batéria
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senzorovéRIO

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.611R.0.004.001.1 ručná sprcha, 1 funkcia, chróm 10,27 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.621R.0.004.270.1 sprchová hadica, 1,7 m, nerez 10,27 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.691R.0.004.500.1 držiak ručnej sprchy, polohovateľný, chróm 6,84 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.661R.0.004.004.1 sprchové rameno, chróm (objednať zvlášť) 15,43 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.671R.1.004.210.1 Rio hlavová sprcha, priemer 80 mm, 1 funkcia, chróm 11,99 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.141T.2.003.322.1 
 

elektronická umývadlová batéria s reguláciou teploty, bez automa-
tickej výpuste, prietok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrom, pre napájací 
zdroj 24V DC (objednať zvlášť podľa počtu pripojených batérií), nerez

230,08 € 
 

3.141T.2.003.321.1 
 

elektronická umývadlová batéria s reguláciou teploty, bez automatic-
kej výpuste, prietok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrom, pre napájanie  
4x 1,5V alkalické batérie, 2700, mAh, nerez

230,08 € 
 

Objednat zvlášť:
8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj 24V DC pre max. 2 senzorové batérie 48,28 €
8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj 24V DC pre max. 4 senzorové batérie 63,73 €
8.9407.8.000.000.1 univerzálne diaľkové ovládanie 10,81 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.151T.2.003.322.1 
 
 

elektronická umývadlová batéria s reguláciou teploty, bez automa-
tickej výpuste, prietok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrom, pre napájací 
zdroj 24V DC (objednať zvlášť podľa počtu pripojených batérií), chróm

183,39 € 
 

3.151T.2.003.321.1 
 

elektronická umývadlová batéria s reguláciou teploty, bez automatic-
kej výpuste, prietok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrom, pre napájanie  
4x 1,5V alkalické batérie, 2700, mAh, chróm

183,39 € 
 

Objednat zvlášť:
8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj 24V DC pre max. 2 senzorové batérie 48,28 €
8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj 24V DC pre max. 4 senzorové batérie 63,73 €
8.9407.8.000.000.1 univerzálne diaľkové ovládanie 10,81 €
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  maximálna hygiena
  jednoduché a komfortné použitie pre verejné priestory, ale i domácnosti
  inteligentná elektronika s automatickým nastavením podľa okolitých 
podmienok Auto Sensor

  bezpečná voľba pre zdravotnícke zariadenia proti šíreniu veľmi nebezpečnej 
baktérie Legionella

  úspora vody a energie - prietok 6 l/min, Neoperl perlátory (Nemecko)
  bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
  reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne do vzdialenosti 30 cm od 
snímača okamžitým spustením vody

  k vypnutiu dôjde po vybraní rúk po uplynutí nastavenej doby (0,25 – 7,75 s)
  nastavenie meškania vypnutia vody a možnosť vypnutia snímača pomocou 
diaľkového ovládača (číslo výrobku 8.9407.8.000.000.1)

  dve možnosti napájania – zo siete 24V DC a batériové 6V (4x AA batérie 1,5V)
  dozeranie stavu batérie na variante s batériovým napájaním
  záruka 5 rokov

Výhody

Záruka 5 rokov na všetky  
batérie (povrch).

SENSOR
Senzorové batérie Sensor inox 
a Sensor. 6 l/min

Prietok vody za minútu.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.651R.0.004.100.1 sprchová sada (ručná sprcha, sprchová nerezová 

hadica, držiak), chróm
16,98 € 

3.651R.0.004.371.1 sprchová sada (ručná sprcha, sprchová nerezová 
hadica, sprchová tyč), chróm

34,34 € 
+ +

37

66

52

SPECIAL lineSPECIAL line

SPRCHOVÁ SADA
Sprchový set obsahuje ručnú
sprchu, hadicu a držiak alebo
sprchovú tyč.

vodovodné batér iepr ís lušenstvo

ručná sprcha

sprchová hadica

držiak ručnej sprchy

sprchové rameno

Rio hlavová sprcha

sprchové sady Rio

senzorová stojančeková batéria SENSOR Inox

senzorová stojančeková batéria SENSOR

Senzorové batérie významne šetria spotrebu vody. Snímacia zóna s režimom 
vypnutia prívodu vody od 0,25 do necelých 8 sekúnd od vzdialenia rúk 
z dosahu senzoru tiež nenecháva zbytočne odtekať vaše peniaze. 
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E, F = šírka okraja vane

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

E, F = šírka okraja vane

B

A

C D

E

H

F

G

Číslo výrobku Popis výrobku Hladký povrch
yyy: 000

Antislip
600

2.3426.2.yyy.000.1 ALMA 1 600 mm, bez držadiel 133,27 € 140,76 €
2.3427.2.yyy.000.1 ALMA 1 700 mm, bez držadiel 133,72 € 140,76 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9410.2.000.000.1 držadlá 57,67 €
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 14,25 €
2.9405.2.000.020.1 plastové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 12,39 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm
25,59 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 €

8.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 €

8.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 €

A B C D E F G H Objem
2.3426.2 1600 1120 750 620 108 75 310 395 170
2.3427.2 1700 1220 750 620 108 75 310 395 180

K oceľovým vaniam Alma odporúčame použiť jednodielne alebo 
dvojdielne zásteny Cubito.

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

Tvarová stálosť, odolnosť proti zmenám teploty, dlhá životnosť, ľahká údržba a priaznivé ceny sú hlavnými prednosťami 
anatomicky tvarovaných vaní a sprchovacích vaničiek Jika z pevnej smaltovanej ocele. Ich netradičným umiestnením vo 
svojej kúpeľni získate skutočne nadštandardný priestor.

  oceľové vane zo smaltovanej ocele sú hygienické, odolné 
proti kyselinám, poškriabaniu, úderom i oderu

  oceľové vane Jika sa vyrábajú z 2,5 až 3,5mm 
smaltovanej ocele a udržiavajú si extrémne stabilný tvar

Antislip je povrchový povlak, ktorý sa nanáša po 
smaltovaní a následne sa vypaľuje, čím sa optimálne spojí 
so štruktúrou povrchu. Vrstva vykazuje vysokú stabilitu a 
je takisto ľahko čistiteľná a odolná proti kyselinám i oderu. 
Antislip je testovaný podľa nemeckej priemyslovej normy 
DIN 51097 a disponuje nadpriemernými protisklzovými 
vlastnosťami. 

Špeciálna povrchová
úprava Antislip 
zabraňuje pošmyknutiu 
vo vani.

Praktické masívne 
chrómované držadlá pre 
ľahší vstup
a výstup z vane.

Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1   15,69 €

Podhlavníky sú na výber 
v dvoch farebných odtieňoch, 
svetlo- a tmavosivý.
2.9498.0.088.000.1    15,69 €

Číslo výrobku Popis výrobku Hladký povrch
yyy: 000

Antislip
600

2.3437.2.yyy.000.1 PRAGA 1 700 mm, bez držadiel 149,56 € 156,55 €
2.3438.2.yyy.000.1 PRAGA 1 800 mm, bez držadiel 154,70 € 156,55 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9410.2.000.000.1 držadlá 57,67 €
2.9401.3.000.000.1 kovové nohy pre PRAGA 14,25 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm
25,59 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 €

8.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 €

8.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 €

A B C D E F G H Objem
2.3437.2 1700 1335 800 670 80 65 285 410 210
2.3438.2 1800 1335 800 670 130 115 320 410 210

K oceľovým vaniam Praga odporúčame použiť jednodielne alebo 
dvojdielne zásteny Cubito

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

Výhody Ant is l ip

oce ľovéoceľové

vaňa Praga

vaňa Alma
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.3400.0.000.000.1 RIGA mini 105 x 70 cm, sedacia vaňa 77,01 €

Objednatť zvlášť: Cena
2.9400.0.000.000.1 kovové nohy pre RIGA mini 369 Kč
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm
25,59 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 €

8.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 €

8.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 €

A B C D E F G H Objem
2.3400.0 1050 525 700 570 70 65 285 375 120

Oceľovú vaňu Riga mini nie je možné kombinovať so zástenami Cubito.

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Hrúbka materiálu vaní Tanza plus 
je 3,5mm a je na ne poskytovaná 
záruka 30 rokov.

Hrúbka materiálu vaní Tanza je 
2,8mm a je na ne poskytovaná záru-
ka 5 rokov.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

TANZA

Číslo výrobku Popis výrobku Hrúbka
(mm)

Hladký povrch
yyy: 000

2.2521.0.###.000.1 Tanza 140 × 70 cm 2,8 101,25 €
2.2520.0.###.000.1 Tanza 150 × 70 cm 2,8 137,72 €
2.2519.0.###.000.1 Tanza 160 × 70 cm 2,8 101,25 €
2.2518.0.###.000.1 Tanza 170 × 70 cm 2,8 101,25 €
2.2523.0.###.000.1 Tanza 160 × 75 cm 2,8 122,34 €
2.2522.0.###.000.1 Tanza 170 × 75 cm 2,8 122,34 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 14,25 €
2.9405.2.000.020.1 plastové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 12,39 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm
25,59 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 €

8.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane 
vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové 
telo prepadu

69,54 €

8.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane 
vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné 
telo prepadu

79,24 €

A B C D E F Objem
2.2521.0 1400 960 460 700 310 390 155
2.2520.0, 2.2520.1 1500 1060 460 700 310 390 165
2.2519.0, 2.2519.1 1600 1160 460 700 310 390 180
2.2518.0, 2.2518.1 1700 1260 460 700 310 390 195
2.2523.0, 2.2523.1 1600 1160 560 750 325 390 200
2.2522.0, 2.2522.1 1700 1260 560 750 325 390 210

K oceľovým vaniam Tanza/Tanza plus odporúčame použiť 
jednodielne alebo dvojdielne zásteny Cubito.

E, F = šírka okraja vane

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

2.9410.2 2.9401.32.9405.2

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.9410.2.000.000.1 náhradné držadlá – 2 ks (chróm) pre vany PRAGA, ALMA 

rozteč 232 mm
57,67 €

2.9400.0.000.000.1 nohy kovové nastaviteľné – 2 ks RIGA mini 14,25 €

2.9401.2.000.000.1 nohy kovové nastaviteľné – 2 ks ALMA, TANZA PLUS, TANZA 
a RIGA

14,25 €

2.9401.3.000.000.1 nohy kovové nastaviteľné – 2 ks PRAGA 14,25 €
2.9405.2.000.020.1 plastové nohy – 2 ks pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 12,39 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm 25,59 €

2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm 69,54 €

2.9400.0 2.9401.2

Výška oceľových vaní Jika s nožičkami
Vaňa Výška nožičiek Výška vane

min. max.
PRAGA 180 195 590–605
ALMA plastové nohy 90 170 480–560

kovové nohy 170 185 560–575
RIGA plastové nohy 90 170 RIGA 2–4 465–545 RIGA 5–7 480–560

kovové nohy 170 185 RIGA 2–4 545–560 RIGA 5–7 560–575
RIGA 105 155 175 530–550
TANZA plus plastové nohy 90 170 475–555
TANZA kovové nohy 170 185 555–570

½
 D

410 370

min 150

TANZA plus

Číslo výrobku Popis výrobku Hrúbka
(mm)

Hladký povrch
yyy: 000

2.2520.1.###.000.1 Tanza plus 150 × 70 cm 3,5 182,71 €
2.2519.1.###.000.1 Tanza plus 160 × 70 cm 3,5 186,17 €
2.2518.1.###.000.1 Tanza plus 170 × 70 cm 3,5 189,97 €
2.2523.1.###.000.1 Tanza plus 160 × 75 cm 3,5 194,31 €
2.2522.1.###.000.1 Tanza plus 170 × 75 cm 3,5 207,39 €

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.3402.0.000.000.1 RIGA 120 x 70 cm 68,89 €
2.3403.0.000.000.1 RIGA 130 x 70 cm 68,89 €
2.3404.0.000.000.1 RIGA 140 x 70 cm 68,89 €
2.3405.0.000.000.1 RIGA 150 x 70 cm 68,89 €
2.3406.0.000.000.1 RIGA 160 x 70 cm 68,89 €
2.3407.0.000.000.1 RIGA 170 x 70 cm 68,89 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9401.2.000.000.1 kovové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 14,25 €
2.9405.2.000.020.1 plastové nohy pre ALMA, TANZA PLUS, TANZA a RIGA 12,39 €
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 

40/50 mm, dĺžka 550 mm
25,59 €

2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu 
40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

35,80 €

8.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu

69,54 €

8.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového 
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu

79,24 €

A B C D E F G H Objem
2.3402.0 1200 805 700 570 70 65 285 385 140
2.3403.0 1300 905 700 570 70 65 285 385 150
2.3404.0 1400 1005 700 570 70 65 285 385 160
2.3405.0 1500 1105 700 570 70 65 285 385 170
2.3406.0 1600 1205 700 570 70 65 285 385 180
2.3407.0 1700 1305 700 570 70 65 285 385 190

Oceľovú vaňu Riga nie je možné kombinovať so zástenami 
Cubito.

Takto farebne označené plochy 
neodporúčame pre umiestnenie 
vaňového výtoku alebo výtoku 
vaňovej batérie.

Takto označené plochy sú vhodné 
pre umiestnenie vaňového výtoku 
alebo výtoku vaňovej batérie.

E, F = šírka okraja vane

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line
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vaňa Tanza plus/Tanza vaňa Riga

vaňa Riga mini
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sprchové vaničkysprchové vaničky

V dnešnej pretechnizovanej dobe sa ľudia stále častejšie vracajú k tradičným, prírodným materiálom. 
Znamenajú pre nich záruku kvality preverenej mnohými generáciami. Prírodné materiály sú nielen krásne, ale pre 
človeka príjemné a blízke. Preto značka Jika zaradila do svojej ponuky keramické sprchové vaničky Ravenna. 
Stopercentná tvarová stálosť, odolnosť proti poškriabaniu, ľahká údržba a neobmedzená životnosť sú vlastnosti, 
ktoré ocení každý, kto má rád pekné a kvalitné veci.

Moderné sprchové vaničky Ravenna zo sanitárnej keramiky sa harmonicky začlenia do každej kúpeľne.  
Ako všetky keramické výrobky Jika sa vyznačujú dlhou životnosťou.

 predĺžená záruka 10 rokov
 protišmyková úprava ANTISLIP
 odolnosť proti zmenám teploty, poškriabaniu a chémii
 odporúčame kombinovať so sprchovými kútmi  
 vysoká pevnosť a odolnosť proti nárazu

Výhody

Keramické van ičky 

ANTISLIP
Vaničky Ravenna a Neo Ravenna 
majú reliéfny antislip, ktorý je 
vytvorený tvarom formy a ďalej je 
glazovaný a vypálený.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5208.1.000.000.1 štvorcová sprchová vaničk 800 × 800 mm 112,28 €
8.5209.1.000.000.1 štvorcová sprchová vaničk 900 × 900 mm 136,05 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón HL pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, nerezová 

krytka, prietok 33 l/min
16,28 € 

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

L B H
8.5208.1 800 800 110
8.5209.1 900 900 110

L

B

15
0

H

60

150

Neglazovaná strana

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5213.1.000.000.1 obdĺžniková sprchová vanička 720 × 900 mm 140,42 €

Objednatť zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón HL pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, nerezová 

krytka, prietok 33 l/min
16,28 € 

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

L B H
8.5213.1 900 720 110

L

B

15
0

11

150

60

Neglazovaná strana

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5208.6.000.000.1 štvrťkruhová sprchová vanička 800 × 800 mm, rádius 550 mm 114,35 €
8.5209.6.000.000.1 štvrťkruhová sprchová vanička 900 × 900 mm, rádius 550 mm 141,95 €

Objednatť zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón HL pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, nerezová 

krytka, prietok 33 l/min
16,28 € 

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

L B H
8.5208.6 800 800 110
8.5209.6 900 900 110

L

B

60

H

1040
150

R550

Neglazovaná strana
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Štvrťkruhové vaničky Ravenna odporúčame kombinovať  
so sprchovými kútmi Cubito pure, Mio a Lyra plus.Záruka 10 

rokov na všetky 
keramické vaničky.

100% recyklovateľný výrobok
Keramika je 100% recyklovateľná 
a môže byť v podobe granulátu 
opäť navrátená do výrobného 
procesu, alebo využitá v iných 
priemyselných odvetviach.    

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

keramickékeramické

vanička Ravenna keramická štvorcová, výška 110 mm

vanička Ravenna keramická obdĺžniková, výška 110 mm

vanička Ravenna keramická štvrťkruhová, výška 110 mm
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sprchové vaničkysprchové vaničky

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.1208.0.000.020.1 štvorcová sprchová vanička, 800 × 800 mm 90,69 €
2.1209.0.000.020.1 štvorcová sprchová vanička, 900 × 900 mm 116,34 €

Objednať zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, 

nerezová krytka, prietok 33 l/min.
16,28 €

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

L B H
2.1208.0.000.020.1 800 800 80
2.1209.0.000.020.1 900 900 80

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.1213.0.000.020.1 obdĺžniková sprchová vanička, 900 × 720 mm 113,96 €

Objednatť zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, 

nerezová krytka, prietok 33 l/min.
16,28 €

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
2.1215.3.000.020.1 obdĺžniková sprchová vanička, 1 000 × 800 mm 230,69 €
2.1216.0.000.020.1 obdĺžniková sprchová vanička, 1 200 × 800 mm 236,59 €

Objednatť zvlášť: Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón HL pre keramické sprchové vaničky 60/40 mm, 

nerezová krytka, prietok 33 l/min.
16,28 €

8.9910.3.000.000.1 dilatačná páska medzi vaničkou a stenou 5,93 €

Neglazovaná strana

Neglazovaná strana

Neglazovaná strana
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Neglazovaná strana

Neglazovaná strana

Číslo výrobku Cena
2.9498.3.000.000.1 sifón HL pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm, 

nerezová krytka, průtok 33 l/min.
16,28 €

87

D

40

95

83

82

Číslo výrobku Popis výrobku Antislip reliéf
yyy: 011

Cena
000

Cena
Antislip

2.1407.0.000.000.1 štvorcová sprchová vanička 700 mm 33,24 €
2.1408.0.000.yyy.1 štvorcová sprchová vanička 800 mm x 33,24 € 33,24 €
2.1409.0.000.yyy.1 štvorcová sprchová vanička 900 mm x 53,99 € 53,99 €

L B H
2.1407.0 700 700 135
2.1408.0 800 800 145
2.1409.0 900 900 145

Objednať zvlášť: Cena
2.9482.4.000.000.1 sifón pre sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka 

s logom JIKA, prietok 39 l/min.
7,58 €

2.9555.6.000.000.1 nohy k sprchovým vaničkám 29,26 €

Štvorcové vaničky Sofi a odporúčame kombinovať so sprcho-
vými kútmi a dvermi Cubito pure, so sprchovými kútmi Cubito 
a Lyra plus. Viac informácií na stranách 70–71 a 232–233.

Číslo výrobku Cena
2.9482.4.000.000.1 sifón pre sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka 

s logom JIKA, prietok 39 l/min.
7,58 Kč

ANTISLIP
Špeciálna povrchová úprava 
antislip zabraňuje pokĺznutiu vo 
vaničke.

    sprchové vaničky zo smaltovanej ocele sú hygienické, 
odolné proti kyselinám, poškriabaniu, úderom a oderu

    oceľové vaničky si udržiavajú extrémne stabilný tvar

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

SPECIAL line

Výhody

oceľovékeramické

vanička Ravenna keramická štvorcová, výška len 80 mm

vanička Ravenna keramická obdĺžniková, výška len 80 mm

vanička Ravenna keramická obdĺžniková, výška len 80 mm

príslušenstvo

vanička Sofia oceľová
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tlačidlo PL3

Single Flush INOX  
ANTIVANDAL – nerez

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9365.8.000.000.1 tlačidlo PL3 Single Flush, biela farba 23,81 €
8.9365.9.004.000.1 tlačidlo PL3 Single Flush, farba lesklý chróm 41,07 €
8.9366.0.007.000.1 tlačidlo PL3 Single Flush, farba matný chróm 41,07 €
8.9366.2.000.000.1 tlačidlo PL3 Dual Flush, biela farba 23,81 €
8.9366.3.004.000.1 tlačidlo PL3 Dual Flush, farba lesklý chróm 41,07 €
8.9366.4.007.000.1 tlačidlo PL3 Dual Flush, farba matný chróm 41,07 €
8.9366.5.000.000.1 tlačidlo PL3 Single Flush INOX ANTIVANDAL, nehrdzavejúca oceľ 82,41 €

Single Flush, biela Dual Flush, biela

Single Flush, lesklý chróm Dual Flush, lesklý chróm

Single Flush, matný chróm Dual Flush, matný chróm

INOX ANTIVANDAL

Dvojité riešenie úspory vody – nech sa splachuje akokoľvek, šetrí sa stále:
•  Single Flush – vždy sa spláchne rovnaným množstvom vody,  

ktoré je možné nastaviť napríklad na 4,5 litra pre klozety,  
ktoré sú na tento objem certifikované.

• Dual Flush – malé či veľké spláchnutie podľa potreby.

Dvojité riešenie úspory vody – nech sa splachuje akokoľvek, šetrí sa stále:
•  Single Flush – vždy sa spláchne rovnaným množstvom vody,  

ktoré je možné nastaviť napríklad na 4,5 litra pre klozety,  
ktoré sú na tento objem certifikované.

• Dual Flush – malé či veľké spláchnutie podľa potreby.

Možnosť jednoduchej výmeny krúžkov na tlačidle podľa vašich predstáv. 

K dispozícii od mája 2013.

t lačidlo PL8

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9364.6.000.000.1 tlačidlo PL8 Dual Flush, biela farba, zelený krúžok  23,81 €
8.9364.6.004.000.1 tlačidlo PL8 Dual Flush, lesklý chróm, matný krúžok   41,07 €
8.9364.6.007.000.1 tlačidlo PL8 Dual Flush, matný chróm, lesklý krúžok   41,07 €

Náhradné diely:
8.9964.6.000.000.1 zelený krúžok pre splachovacie tlačidlo PL8 8.9364.6,  

balené v plastovom vrecku
3,76 € 

8.9964.6.004.000.1 krúžok lesklý chróm pre splachovacie tlačidlo PL8 8.9364.6, 
balené v plastovom vrecku

4,50 €

8.9964.6.007.000.1 krúžok matný chróm pre splachovacie tlačidlo PL8 8.9364.6, 
balené v plastovom vrecku

5,07 €

 NOVINKA 
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.2.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM, pre samostatne stojace klozety,
pre namontovanie na stenu, tlačidlo Single alebo Dual Flush,  
(nie je súčasťou balenia) 

82,15 € 

Najlacnejší a zároveň najjednoduchší modul pre namontovanie na stenu pod značkou JIKA,
pre samostatne stojace klozety.

Výhody:  – tlačidlo Single alebo Dual Flush,
 – s plachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

kedykoľvek v priebehu používania zameniť

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM pre závesné klozety pre namontovanie
na stenu s nutnosťou obmurovania, tlačidlo Single
alebo Dual Flush, (nie je súčasťou balenia)

119,13 € 

8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenie k WC modulu 36,38 €

Ekonomický variant pre závesné klozety. Pre namontovanie na stenu, s nutnosťou obmurovania.

Výhody:  – tlačidlo Single alebo Dual Flush
 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné  

kedykoľvek v priebehu používania zameniť
 – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 15-85 mm 
 – ľahké obmurovanie vďaka polystyrénovej výplni v spodnej časti

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

 8.9364.9.000.000.1 WC SYSTEM pre závesné klozety so samonosným oceľovým 
rámom, ukotvenie na zem a do zadnej steny, tlačidlo Single 
alebo Dual Flush

147,88 €
 

8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenie k WC modulu 36,38 €

Systém je so samonosným oceľovým rámom, ktorý sa fixuje do podlahy a zadnej steny alebo  
do rámovej konštrukcie sadrokartónových priečok.

Výhody:  – tlačidlo Single alebo Dual Flush
 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné  

kedykoľvek v priebehu používania zameniť
 – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 15 – 75 mm
 – pevný rám
 – nastaviteľnosť finálnej výšky klozetu

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9364.9.000.000.1 WC SYSTEM pre závesné klozety so samonosným ocelovým
rámom, ukotvenie na zem a do zadnej steny, tlačidlo Single
alebo Dual Flush (nie je súčasťou balenia)

147,88 €

8.9365.0.000.000.1 PANEL SET pre upevnenie rámu do bočných stien bytového jadra 36,98 €
8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenir k WC modulu 36,38 €

Tento variant ocenia všetci, ktorí majú v pláne rekonštruovať panelákovú kúpeľňu a inštalovať 
závesný klozet. Tento variant je určený predovšetkým tam, kde za modulom prechádzajú 
domové inštalácie (vodovodné a kanalizačné potrubie, vzduchotechnika, plynové potrubie 
a pod.). JIKA modul PRO WC SYSTEM sa prispôsobí každej panelákovej kúpeľni, má nastaviteľné 
bočné príchytky pre univerzálnosť uchytenia.

Výhody:  – tlačidlo Single alebo Dual Flush
 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné  

kedykoľvek v priebehu používania zameniť
 – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 15 – 75 mm
 – pevný rám
 – nastaviteľnosť finálnej výšky klozetu
 – šírkové rozpätie 800–1100 mm

Náhradné diely k podomietkovým modulom nájdete na www.jika.sk.

Vyspelé riešenie pre úsporu
vody pri splachovaní

 špičková kvalita a technológia podomietkových modulov pod tradičnou značkou
 moderné tlačidlá v novom designe
 ľahká inštalácia a údržba
 masívne oceľové rámy – stabilita testovaná pre WC a bidet na zaťaženie 400 kg
 predĺžená záruka 5 rokov, záručný servis u zákazníka ZADARMO
 špeciálne ANTIVANDAL tlačidlo pre verejné priestory
 špeciálny modul pre jadrá panelových bytov
 tichý chod
 jednoduchá montáž
 kvalitné použité materiály a spoľahlivosť vnútorných mechanizmov a vodných ciest
 najtichší napúšťací ventil na trhu, každý kus testovaný na 10 bar, rýchle napúšťanie
 plastové a silikónové tesnenia odolné proti zatekaniu
 moderný dizajn tlačidiel a hladký nehlučný chod
 rozšíriteľnosť rámov o panel set a montážny rám pre pomocné úchyty
 široká ponuka náhradných dielov skladom
 ľahký prístup k servisu a náhradným dielom

Výhody

HOME SERVIS
Záručný servis u zákazníka.

400 kg
Garantovaná nosnosť 400 kg.

ZÁRUKA
10 rokov na rám.

BASIC TANK SYSTEM pre samostatne stojace klozety  

BASIC WC SYSTEM pre závesné klozety  

WC SYSTEM pre závesné klozety  

WC SYSTEM pre závesné klozety  



284 285

po
do

m
ie

tk
ov

é
m

od
ul

y

podomietkové modulypodomietkové moduly

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9364.7.000.000.1 PRO WASTE SINK SYSTEM závesnou výlevku Mira (8.5104.9) 

so samonosným oceľovým rámom, ukotvenie na zem  
a do zadnej steny

206,34 €

Výhody : – tlačidlo Single alebo Dual Flush
 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné kedykoľvek  

v priebehu používania zameniť
 – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 155–205 mm
 – pevný rám
 – nastaviteľnosť finálnej výšky výlevky
 – nastaviteľnosť finálnej výšky pripojenia prívodu vody

Náhradné diely k podomietkovým modulom nájdete na www.jika.sk.

Podomietkové moduly Jika sú kompatibilné so všetkými samostatne stojacimi resp. závesnými klozetami Jika. Závesné skrutky majú  
normovanú rozteč. Odpadové koleno je DN90/DN100, nie je teda už nutné používať redukciu pre pripojenie k odpadu. V každom balení  
modulu Jika nájdete podrobný montážny návod. Súčasťou každého balenia je taktiež montážna sada pre inštaláciu.

Pri inštalácii WC system Handicap je nutné modul priskrutkovať z jednej 
strany k nosnému rámu podomietkového modulu (pre WC, umývadlo alebo 
bidet) a z druhej do kovovej konštrukcie sadrokartónu.

K dispozícíi od mája 2013.

K dispozícíi od mája 2013.

K dispozícíi od mája 2013.

K dispozícíi od júna 2013.

K dispozícíi od mája 2013.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9364.2.000.000.1 WC systém handicap pre upevnenie toaletných madiel, určené 

na montáž na rámy Modul
87,66 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod 

vody 3/8“, Dual Flush, 3/6l, vrátane kolena
33,62 € 

8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod 
vody 3/8“, s detským motívom svrčka, Dual Flush, 3/6l, vrátane 
kolena

33,62 € 
 

podomítkový modul pre urinál

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9364.3.000.000.1 BIDET SYSTEM, pre bidet, určený na predstenovú montáž

alebo do nosných stien
90,70 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9364.4.000.000.1 
 

WC FLUXOR SYSTEM pre závesné klozety so samonosným 
oceľovým rámom, ukotvenie na zem a do zadnej steny, určené 
pre splachovanie tlakovou vodou (tlakové tlačidlo nie je 
súčasťou balenia)

151,46 € 
 

8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenie k WC modulu 36,38 €

pravoľavý variant použiteľný pre 
podomietkové moduly pre záves-
né wc, bidety a umývadlá

 vyrobené z hrubostenného plastu s hrúbkou 4-5 mm
 odolnosť proti UV žiareniu
 rovnaká biela farba ako u keramických výrobkov                    
 tichá prevádzka
 nastaviteľná výška umiestnenia nádržky na stene

Výhody

 NOVINKA 

 NOVINKA 

WC FLUXOR SYSTEM pre závesné klozety  podomietkový modul pre výlevku  

WC SYSTEM HANDICAP  

nádržka pre samostatne stojace WC  

podomietkový modul pre umývadlo  

podomietkový modul pre bidet  

podomietkový modul pre bidet  

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.6.000.000.1 WASHBASIN SYSTEM, pre umývadlá, určený na predstenovú
montáž alebo montáž do steny

86,35 € 

Výhody : – plynule nastaviteľné nohy, výškovo nastaviteľné od 0 do 200 mm
 – výška modulu 1120 mm
 – robustná konštrukcia, nosnosť 150 kg
 –  gumová redukcia odpadového kolena z DN 50 na 40  

(súčasťou dodávky)
 – súčasťou je kompletná súprava pre upevnenie

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.5.000.000.1 BIDET SYSTEM, pre bidet, určený na predstenovú montáž
alebo do nosných stien

98,45 € 

Výhody : – plynule nastaviteľné nohy, výškovo nastaviteľné od 0 do 200 mm
 – výška modulu 1120 mm
 – robustná konštrukcia, nosnosť 400 kg
 –  gumová redukcia odpadového kolena z DN 50 na 40  

(súčasťou dodávky)
 – súčasťou je kompletná súprava pre upevnenie

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.7.000.000.1 URINAL SYSTEM, pre urinál, určený na predstenovú montáž
alebo do nosných stien

158,89 €

Výhody : – plynule nastaviteľné nohy, výškovo nastaviteľné od 0 do 200 mm
 – výška modulu 1320 mm
 – robustná konštrukcia, nosnosť 150 kg
 – odpadové koleno DN 50
 – súčasťou je kompletná súprava pre upevnenie

Náhradné diely k podomietkovým modulom nájdete na www.jika.sk.

 NOVINKA 

 NOVINKA 
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detská kúpeľňa

kúpeľňa bez bariér

urinály

výlevky

pedikérna vanička

zápustné a vstavané umývadlá

samostatne stojace WC                  

projektové výrobky
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Malé umývadielko BABY vďaka chytrému 
tvaru ľahko zvládne i detské prskanie.

Hravý detail na malom umývadielku BABY 
je ako nový kamarát. 

Do detskej ručičky ideálne padne 
umývadlová batéria Nariva, ktorá sa 
navyše veľmi jednoducho ovláda.

Prvý krok, ako naučiť deti šetriť vodu:  
1 kvapka veľké spláchnutie, 3 kvapôčky 
malé. A pritom je to taká zábava!

Stojace WC BABY je možné kombinovať 
i s podomietkovým modulom. Nový dizajn 
tlačidla vytvorí ďalší hravý detail detskej 
kúpeľne. Zelený krúžok je možné vymeniť 
za matný či lesklý strieborný. 

Kamarát Cvrček býva i na plastovej 
nádržke v modernom geometrickom 
dizajne. Je vyrobená z hrubostenného 
plastu s hrúbkou 4-5 mm. 

Kúpeľňa BABY podnecuje detskú fantáziu nielen v škôlke, ale i doma. Je hravá, plná vtipných detailov, slniečkovo žltá či 
čisto biela vďaka dvom farebným variantom WC dosiek. Novinkou je plastová nádržka k wc, ktorá okrem iného uľahčuje 
i rekonštrukcie, lebo nie je nutné zabudovávať podomietkové moduly. Jej farba presne odpovedá zafarbeniu keramiky. 
A neoddeliteľnou súčasťou je i hravý motív lúčneho koníka. Farebná - hravá kúpeľňa je za rovnakú cenu ako biela.

detská kúpeľňadetská kúpeľňa
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Číslo výrobku Popis výrobku 139 134 Cena
biela

8.1561.4.###.yyy.1 umývadielko 45 cm, glazovaná spodná strana, 
s detským motivom. Týmto umývadlom bude 
nahradené umývadlo 8.1561.2. 

x
 
 
 

x 
 
 

39,49 € 
 
 

Číslo výrobku Popis výrobku 139 134 Cena
biela

8.1261.1.000.yyy.1 umývadlo 50 cm, glazovaná spodná strana, 
s detským motívom, vhodný kryt sifónu 
8.1961.1, vhodný stĺp 8.1961.0, i do nábytku. 
Týmto umývadlom bude nahradené umývadlo 
8.1061.1

x 
 
 
 

x 
 
 
 

39,49 €
 

 

8.1961.1.000.000.1 kryt na sifón s inštalačnou sadou (č. výr.: 
8.9001.3.000.000.1) 

39,27 €
 

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava pre umývadlá 1,85 €
3.7271.0.004.010.1 Mio rohový ventil 3/8” – 1/2”, chróm, 2 ks 13,13 €
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 5/4” – 32 mm, chróm, mosadz 30,35 €

Odporúčaná výška pre inštaláciu detského umývadla je 60cm. 
Prispôsobte výšku inštalovaného umývadla veku detí.

K dispozícii od júna 2013.

15
0
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510

60
0

20Zrcadlo
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5408.2.434.000.1 zrkadlo (cena bez osvetlenia a police) 62,09 €

Police
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5412.3.434.400.1 polica, biela (2mm hliníkový plech, lakovaný), vrátane nálepiek 64,30 €

Osvětlení
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
4.5412.1.434.000.1 osvetlenie, IP 44, chróm, 2 × 60 W 65,25 €

510

60
0

20

300

96

vodorovný odpad

zvislý odpad

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad

 

Cena

8.2203.7.000.000.1 detský klozet Baby so zvislým odpadom, 
ploché splachovanie, s inštalačnou sadou

x 
 

46,35 € 

8.2203.6.000.000.1
 

detský klozet Baby s vodorovným 
odpadom, ploché splachovanie,  
s inštalačnou sadou

x 
 

46,35 € 
 

Cena
biela

Cena
žlutáObjednať zvlášť:

8.9703.7.300.000.1 duroplastová WC doska Baby bez poklopu,  
s antibakteriálnou úpravou, plastové úchyty, biela

27,89 € 

8.9703.7.322.000.1 duroplastová WC doska Baby bez poklopu,  
s antibakteriálnou úpravou, plastové úchyty, žltá

27,89 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojacie klozety, bočný prívod 

vody 3/8“, s detským motívom cvrčka
33,62 € 

K samostatne stojacim klozetom odporúčame tiež podomietkový 
systém Jika - basic tank system. Viac informácií na strane 278.

Premyslene tvarovaná WC doska Baby udrží okolie čisté, i keď  si 
na ňu sadnú i nie príliš šikovné malé deti.

Náhradné diely: Cena
8.9175.3.000.000.1 inštalačná sada pre klozet 3,32 €

detská kúpeľňadetská kúpeľňa

umývadielko BABY

detský klozet BABY

zrkadlo

polica

osvetlenie
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Bezpečnosť, dokonalý komfort pri osobnej hygiene a príjemné prostredie. Zdravotné umývadlo MIO má 
vytvarovanú čelnú hranu pre jednoduchší prístup vozíčkárov, kombiklozet môže byť zvýšený až na 50 cm 
a predĺžený na 70 cm. Okrem toho k vybaveniu kúpeľne patria sklápacie zrkadlá či oporné úchytky rôznych dĺžok 
podľa potreby. Bezbariérová kúpeľňa MIO je vhodná nielen pre osoby so zníženou pohyblivosťou, ale i pre ľudí 
starších, vysokých či s poruchami zraku.  

50
 c

m

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 109 Cena
biela

Cena
farba

8.1371.4.xxx.yyy.1 zdravotné umývadlo 64 cm, bez prepadu x x 53,64 € 64,38 €

8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón 21,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2471.6.xxx.000.1 zvýšená WC misa Mio x x 157,95 € 189,55 €
8.2771.2.xxx.241.1 WC nádržka x x 91,79 € 110,17 €
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádržka x x 91,79 € 110,17 €

Náhradné diely: Cena
8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9136.2.000.000.1 tlačidlo D2D 3,90 €
8.9136.4.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.2771.2.xxx.000.1 WC nádržka x 91,79 € 110,17 €
8.2771.3.xxx.000.1 WC nádržka x 91,79 € 110,17 €
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena 
farba

8.9271.1.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, rýchloupínacie oceľové príchytky

44,00 € 52,85 € 

8.9271.2.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

64,96 € 77,96 € 

8.9902.5.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 220–350 mm 54,24 €
8.9011.1.000.000.1 predlžovacia pripojovacia sada 30cm, vrátane vrapovej vložky 3,70 €
8.9009.2.000.000.1 odpadové koleno VARIO pre vzdialenosť 70–220 mm 54,24 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena 
farba

8.2471.7.000.000.1 WC misa Mio,  
výška 46 cm x x

157,95 € 

8.2771.2.xxx.241.1 WC nádržka x x 91,79 € 110,17 €
8.2771.3.xxx.242.1 WC nádržka x x 91,79 € 110,17 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9271.1.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 

rýchloupínacie oceľové príchytky
52,85 € 

8.9271.2.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou, 
so spomaľovacím mechanizmom SLOWCLOSE

77,96 € 46
 c

m

Číslo výrobku xxx = číslo farby (000 biela, 100 Jika perla, 049 pergamon).

000 biela 100 JIKAperla 049 pergamon

Príplatok za povrchovú úpravu Jika perla je 31,50 €.

kúpeľňa bez bar ié rkúpeľňa bez bar ié r

zdravotné umývadlo MIO

kombiklozet MIO so zvýšenou výškou

kombiklozet MIO so zvýšenou výškou
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Bezbariérová kúpeľňa OLYMP má okrem tvarovaného umývadla, sklápacieho zrkadla a úchytiek 
UNIVERSUM v ponuke kombiklozet s vodorovným alebo zvislým odpadom, a tiež závesný klozet 
s predĺženou dĺžkou na 70 cm a garantovanou nosnosťou 400 kg. Rôzne úchytky Universum majú záruku 
30 rokov! Novo k nim ponúkame WC systém Handicap, teda modul pre závesné úchytky. 

70 cm
Číslo výrobku Popis výrobku Cena

biela
Cena
farba

8.2064.2.000.000.1 závesný klozet s hlbokým splachovaním, dĺžka 70 cm 132,33 € 158,80 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9328.2.300.000.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 

úpravou, plastové príchytky
18,68 € 

8.9328.2.300.063.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

18,68 € 

8.9011.0.000.000.1 predlžovacia prívodná rúrka (1 m  45 mm) pre pripojenie 
závesného WC k štandardným vstavaným konštrukciám;  

10,85 € 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.9364.2.000.000.1 WC SYSTEM Handicap pre upevnenie toaletných madiel, určené 
na montáž na rámy Modul (ukotvenie)

87,66 € 

Náhradné diely:
Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Cena
biela

Cena 
farba

8.9135.3.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9135.4.000.000.1 napúšťací ventil x 10,08 €
8.9136.3.000.000.1 tlačidlo D2D 3,90 €
8.9136.2.000.000.1 vypúšťací ventil D2D 7,76 €
8.2761.2.000.000.1 WC nádržka x 54,62 € 65,59 €
8.2761.3.000.000.1 WC nádržka x 54,62 € 65,59 €
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 3,32 €

Číslo výrobku Popis výrobku Napúšťanie

 

Splach. 
mech. 

súčasťou

Odpad Inštalačná 
súprava 
súčasťou

Cena
biela

Cena
farba

8.2361.6.000.000.1 zvýšená WC misa 
50 cm

x x 
111,50 € 133,86 €

8.2361.7.000.000.1 zvýšená WC misa 
50 cm

x x 
111,50 € 133,79 €

8.2361.9.000.000.1 zvýšená WC misa 
46 cm

x 
 

x 
111,50 € 133,79 €

8.2361.8.000.000.1 zvýšená WC misa 
46 cm

x x 
111,50 €

8.2761.2.000.241.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,65 €
8.2761.3.000.242.1 WC nádržka x x 66,37 € 79,65 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

Cena
farba

8.9328.1.xxx.063.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové príchytky

33,72 € 37,36 € 

8.9328.2.300.000.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 
úpravou, plastové príchytky

18,68 € 

8.9328.2.300.063.1 duroplastová WC doska bez poklopu, s antibakteriálnou 
úpravou, oceľové úchyty, len v bielej farbe

20,67 € 

8.9328.4.xxx.000.1 duroplastová WC doska s poklopom Olymp s antibakteriálnou 
úpravou, so spomaľovacím mechaniznom SLOWCLOSE

65,97 € 79,18 € 

50
 c

m
46
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Pravoľavý variant použiteľný  
pre podomietkové moduly pre 
závesné wc, bidety a umývadlá.

Pri inštalácii WC system Handicap je nutné modul priskrutkovať z jednej strany k nosnému rámu podomietkové-
ho modulu (pre WC, umývadlo alebo bidet) a z druhej do kovovej konštrukcie sadrokartónu.

K dispozícíi od mája 2013.

kúpeľňa bez bar ié rkúpeľňa bez bar ié r

kombiklozet Olymp so zvýšenou výškou, vodorovný odpad

kombiklozet Olymp so zvýšenou výškou, zvislý odpad

závesný klozet Olymp s predĺženou dĺžkou

WC system HANDICAP
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.2.003.000.1 držadlo do sprchy, 750 × 450 mm, nerez, ľavé (na obrázku) 94,03 €
3.8972.2.003.000.1 držadlo do sprchy, 750 × 450 mm, nerez, pravé 94,03 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.1.003.000.1 držadlo univerzálne, 300 mm, nerez 43,06 €
3.8972.1.003.000.1 držadlo univerzálne, 600 mm, nerez 51,94 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.4.003.000.1 držadlo toaletné, 550 mm, pevné, nerez 74,96 €
3.8972.4.003.000.1 držadlo toaletné, 834 mm, pevné, nerez 127,79 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.5.003.000.1 držadlo toaletné, 550 mm, sklopné, nerez 121,13 €
3.8972.5.003.000.1 držadlo toaletné, 834 mm, sklopné, nerez 135,69 €

Náhradné diely:
3.9891.1.000.000.1 plastový úchyt 0,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.6.003.000.1 držadlo toaletné, sklopné, s držiakom toal. papiera, nerez 160,67 €

Náhradné diely:
3.9891.1.000.000.1 plastový úchyt 0,40 €
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.8.003.000.1 sprchová sedačka, závesná, sklopná, nerez (nosnosť 

max. 120 kg)
182,81 €

Náhradné diely: Cena
3.9891.2.000.000.1 plastové sedadlo 25,26 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.0.000.000.1 sklopná zostava pre klozet, nerez 344,63 €

Náhradné diely:
3.9891.1.000.000.1 plastový úchyt 0,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.3.003.000.1 držadlo vaňové 305/420 mm, pevné, ľavé, nerez 79,44 €
3.8972.3.003.000.1 držadlo vaňové 305/420 mm, pevné, pravé (na obrázku), 

nerez
79,44 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.8971.7.003.000.1 zrkadlo, s páčkou, nastaviteľné, nerez 159,87 €
3.8971.9.003.000.1 zrkadlo, bez páčky, nastaviteľné, nerez 140,46 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.9364.2.000.000.1 WC SYSTEM Handicap pre upevnenie toaletných madiel, 
určené na montáž na rámy Modul

87,66 €

 vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ AISI 430, priemer 28mm, hr. 1,5mm
 ľahko udržiavateľný, odolný a hygienický povrch
  zaťaženie sklopných madiel, sedačiek 120kg (dôležitý faktor hrá 
materiál, do ktorého sa výrobko kotví!)

 široké možnosti využitia na WC, v sprchách, vaniach a pod.
 záruka 30 rokov

Výhody

Pravoľavý variant použiteľný 
pre podomietkové moduly pre 
závesné wc, bidety a umývadlá.

Pri inštalácii WC system Handicap je nutné modul priskrutkovať z jednej strany k nosnému rámu podomietkového 
modulu (pre WC, umývadlo alebo bidet) a z druhej do kovovej konštrukcie sadrokartónu.

80
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30 rokov záruka na kúpeľňové 
doplnky Universum.

K dispozícíi od mája 2013.

SPECIAL line

kúpeľňa bez bar ié rkúpeľňa bez bar ié r

držadlo do sprchy

držadlo univerzálne

držadlo toaletné

držadlo toaletné, sklopné

držadlo toaletné, sklopné

zrkadlo

sprchová sedačka

sklopná zostava

držadlo vaňové

WC system HANDICAP
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Urinál Golem Antivandal má radarový automatický splachovač, ktorý spláchne len po použití urinálu. Radarový 
splachovač je umiestnený na skrytej montážnej lište, takže tento urinál na sebe nemá žiadny viditeľný senzor, ktorý 
by lákal vandalov k jeho poškodeniu.

8.9073.0

8.9073.0 

8.9480.6

8.9109.9 

Domino – bez otvoru  
pre ventil

Domino – s otvorom  
pre ventil

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4110.0.000.000.1 urinál DOMINO 108,00 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 2,04 €
8.9073.0.000.000.1 sifón 5,48 €
8.9480.6.000.000.1 ventil/ružica pre oplach urinálu 16,41 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4110.1.000.000.1 urinál DOMINO 108,00 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9109.9.000.000.1 ventil/ružica pre oplach urinálu 17,65 €
8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 5,48 €
8.9073.0.000.000.1 sifón 143 Kč

8.9073.0 

ODPAD 
d=50 

PRÍVOD VODY
G 1/2” VNÚTORNÝ NA 
ÚROVEŇ OBKLADU

PR
ÍV

OD
 24

 V,
 50

 H
Z

CY
KY

 2
A 

×
 1,

5

A - snímacia hlavica s tryskou
B - zóna snímania
C - ovládacia elektronika
D - elektromagnetický ventil
E - rohový ventil s filtrom
F - sifón

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4110.1.000.487.1 urinál DOMINO SENSOR, napájanie na 230V 326,71 €
8.4110.1.000.488.1 urinál DOMINO SENZOR, batériové napájanie 345,71 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 2,04 €
8.9073.0.000.000.1 sifón 5,48 €
8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj pre max. 5 urinálov 48,28 €
8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj pre max. 9 urinálov 63,73 €

Náhradné diely:
8.9310.1.000.000.1 senzor s batériou 218,98 €

urinál Domino bez otvoru pre venti l

urinál Domino s otvorom pre venti l

urinál Domino s automatickým splachovaním
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8.9480.7

8.9480.8 8.9200.3

8.9200.4
8.9200.3

8.9480.7
8.9480.8

8.9200.3
8.9200.4

8.9106.2 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4306.0.000.000.1 odsávací urinál GOLEM 109,54 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €
8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €
8.9200.4.000.000.1 sifón, zvislý odpad 23,93 €
8.9480.7.000.000.1  rúrka 1/2 ”, vnútorný prívod vody 8,42 €
8.9480.8.000.000.1 gumové tesnenie vnútorné 2,81 €
8.9106.2.000.000.1 sitko pre urinál Golem 5,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj pre max. 5 urinálov GOLEM  

ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR, 24 V, 50 Hz
48,28 € 

8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj pre max. 9 urinálov GOLEM  
ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR, 24 V, 50 Hz

63,73 € 

8.9106.2 

8.9106.2 

8.9106.2 

1 - vtoková armatúra
2 - elektromagnetický ventil
3 - prívod napájacej elektroniky
4 - elektronika s radarovým senzorom
5 - sifón (1 l)
6 - odpadové potrubie 50 mm
7 - vstup vody do urinálu

 1 - prívod vody
 2 - elektronika s radarovým senzorom
 3 - vtoková armatúra s tesnením
 4 - odpadové potrubie
 5 - prívod napájania elektroniky
 6 - keramický urinál
 7 - sifón
 8 - prepojovacie hadičky
 9 - elektromagnetický ventil
 10 - rohový ventil
 11 - puzdro s napájacími batériami , napájací zdroj 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4306.1.000.000.1 odsávací urinál GOLEM 109,54 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava s bielymi krytkami 2,43 €
8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava s chrómovanými krytkami 3,70 €
8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €
8.9200.4.000.000.1 sifón, zvislý odpad 23,93 €
8.9106.2.000.000.1 sitko pre urinál Golem 5,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4307.0.000.483.1 urinál GOLEM ANTIVANDAL, vrátane inštalačnej súpravy 

a sifónu 1 l
328,85 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj pre max. 5 urinálov 48,28 €
8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj pre max. 9 urinálov 63,73 €
8.9106.2.000.000.1 sitko pre urinál Golem 5,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.4307.0.000.489.1
 

odsávací urinál Golem Antivandal s radarovým senzorom, 
batériové napájanie, vnútorný prívod vody, vrátane inštalačnej 
sady a sifónu 1l

369,25 € 
 

Objednať zvlášť: Cena
8.9106.2.000.000.1 sitko pre urinál Golem 5,60 €

8.9480.4

8.9480.9 8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra s rohovým 
ventilom

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.3 rohový ventil 7,37 €
8.9481.0 rúrka d = 14 mm 5,48 €
8.9481.1 krytka 2,35 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra s tlačným ventilom

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.4 súprava (kryt, rúrka) s časovačom 96,53 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra, vhodná pre 
senzorové ovládanie

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.5 kolienko 1/2 ” – 1/2 ” 5,48 €
8.9481.0 rúrka d = 14 mm 5,48 €
8.9481.1 krytka 2,35 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály PRO URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 284. Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály PRO URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 284. 

Výrobok obsahuje radarovú elektroniku na montážnej lište - napájanie 6 V, elektromagnetický 
ventil, prepojovaciu hadicu, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, sifón, upevňovaciu 
sadu, púzdro na batérie, napájacie batérie 4 ks AA alkalické 1,5 V, 2700 mAh.  
Výdrž batérie - 1 rok (i pri umiestnení vo verejných priestoroch).

Výrobok obsahuje radarovú elektroniku na montážnej lište - napájanie 24 V, elektromagnetický 
ventil, prepojovaciu hadicu, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, sifón, upevňovaciu sadu.

8.9481.1
8.9480.9

8.9480.5

8.9481.0
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 NOVINKA 

Upevnenie batériového boxu je na suchý zips v spodnej časti keramiky.

odsávací urinál Golem s vnútorným prívodom vody

odsávací urinál Golem s vonkajším prívodom vody

odsávací urinál Golem Antivandal s radarovým senzorom, batériové napájanie

odsávací urinál Golem Antivandal s radarovým senzorom, sieťové napájanie

napájacie zdroje
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4410.0.000.440.1 urinál KORINT so sifónom (č. výr.: 8.9440.0.000.000.1) 58,05 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 2,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4760.1.000.000.1 urinálová deliaca stena SPLIT,  

vrátane montážného príslušenstva
55,51 € 

8.9480.8

8.9480.7

8.9200.3

8.9200.4

8.9480.7
8.9480.8

8.9200.3
8.9200.4

Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 284. 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4020.0.000.000.1 odsávací urinál LIVO 64,97 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9253.6.000.890.1 inštalačná súprava LIVO s bielymi krytkami 1,99 €
8.9253.6.000.891.1 inštalačná súprava LIVO s chrómovanými krytkami 3,44 €
8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €
8.9200.4.000.000.1 sifón, zvislý odpad 23,93 €
8.9480.7.000.000.1 rúrka 1/2 ”, vnútorný prívod vody 8,42 €
8.9480.8.000.000.1 gumové tesnenie vnútorné 2,81 €

POZOR! INŠTALÁCIA URINÁLU LIVO si vyžaduje použitie skrutiek 8.9253.6 (dĺžka závitu 40 mm).

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4020.1.000.000.1 odsávací urinál LIVO 64,97 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9253.6.000.890.1 inštalačná súprava LIVO s bielymi krytkami 1,99 €
8.9253.6.000.891.1 inštalačná súprava LIVO s chrómovanými krytkami 3,44 €
8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €
8.9200.4.000.000.1 sifón, zvislý odpad 23,93 €

POZOR! INŠTALÁCIA URINÁLU LIVO si vyžaduje použitie skrutiek 8.9253.6 (dĺžka závitu 40 mm).

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4020.0.000.483.1
 

odsávací urinál Livo s radarovým senzorom, sieťové napájanie, 
vnútorný prívod vody

284,54 € 

Objednať zvlášť: Cena
8.9253.6.000.890.1 inštalačná súprava LIVO s bielymi krytkami 1,99 €
8.9253.6.000.891.1 inštalačná súprava LIVO s chrómovanými krytkami 3,44 €
8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €
8.9200.4.000.000.1 sifón, zvislý odpad 23,93 €

POZOR! INŠTALÁCIA URINÁLU LIVO si vyžaduje použitie skrutiek 8.9253.6 (dĺžka závitu 40 mm).

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4020.0.000.489.1 odsávací urinál Livo s radarovým senzorom, batériové  

napájanie, vnútorný prívod vody
324,52 € 

POZOR! INŠTALÁCIA URINÁLU LIVO si vyžaduje použitie skrutiek 8.9253.6 (dĺžka závitu 40 mm).

Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály PRO URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 282. Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 282. 

8.9480.4

8.9480.9 8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

Odporúčané vtokové armatúry pre urinály Livo 8.4020.1 a 8.4020.0 a Korint.

8.9481.1
8.9480.9

8.9480.5

8.9481.0

 NOVINKA 

 NOVINKA 

1 - výtoková armatúra
2 - elektromagnetický ventil
3 - prívod napájacej elektroniky
4 - elektronika s radarovým senzorom
5 - sifón (1 l)
6 - odpadové potrubie 50 mm
 

 1 - prívod vody
 2 - elektronika s radarovým senzorom
 3 - vtoková armatúra s tesnením
 4 - odpadové potrubie
 5 - prívod napájania elektroniky
 6 - keramický urinál
 7 - sifón
 8 - prepojovacie hadičky
 9 - elektromagnetický ventil
 10 - rohový ventil
 11 - puzdro s napájacími batériami , napájací zdroj 
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Výrobok obsahuje radarovú elektroniku na montážnej lište - napájanie 6 V, elektromagnetický 
ventil, prepojovaciu hadicu, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, sifón, upevňovaciu 
sadu, púzdro na batérie, napájacie batérie 4 ks AA alkalické 1,5 V, 2700 mAh.  
Výdrž batérie - 1 rok (i pri umiestnení vo verejných priestoroch).

Výrobok obsahuje radarovú elektroniku na montážnej lište - napájanie 24 V, elektromagnetický 
ventil, prepojovaciu hadicu, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, sifón, upevňovaciu sadu.

Upevnenie batériového boxu je na suchý zips v spodnej časti keramiky.

odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorom, sieťové napájanie

odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorom, batériové napájanie

odsávací urinál Livo s vnútorným prívodom vody

odsávací urinál Livo s vonkajším prívodom vody

urinál Korint

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra s rohovým 
ventilom

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.3 rohový ventil 7,37 €
8.9481.0 rúrka d = 14 mm 5,48 €
8.9481.1 krytka 2,35 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra s tlačným ventilom

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.4 súprava (kryt, rúrka) s časovačom 96,53 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
vtoková armatúra, vhodná pre 
senzorové ovládanie

Objednať zvlášť: Cena
8.9480.9 gumové tesnenie vonkajšie 0,96 €
8.9480.5 kolienko 1/2 ” – 1/2 ” 5,48 €
8.9481.0 rúrka d = 14 mm 5,48 €
8.9481.1 krytka 2,35 €
8.9200.3 plastový sifón (vodorovný odpad) 23,50 €
8.9200.4 plastový sifón (zvislý odpad) 23,93 €

urinálová del iaca stena SPLIT
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5102.9.000.000.1 drez DORIS 123,10 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1212.2.000.000.1 zdola zápustné umývadlo Thalia, 55,5 cm bez plochy 
pre armatúru, vrátane montážnej súpravy, číslo 
výrobku 8.9184.9.000.000.1

89,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku yyy: 104 Cena
biela

8.1301.0.000.yyy.1 zhora zápustné umývadlo 52 cm x 59,22 €
8.1301.1.000.yyy.1 zhora zápustné umývadlo 56 cm x 60,33 €

L B H
52 cm 520 410 185
56 cm 560 475 200

555 420

420360
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5104.6.000.000.1 stojaca výlevka MIRA s plastovou mriežkou 172,37 €

Náhradné diely: Cena
8.9504.9.000.000.1 sklopná plastová mriežka 10,66 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava 0,77 €
8.9770.1 .000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €

8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, 
bočný prívod vody 3/8", Dual Flush 3/6l, vrátane 
kolena, NOVINKA, k dispozícii od mája 2013

33,62 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5104.9.000.000.1 závesná výlevka MIRA s plastovou mriežkou 153,03 €

Náhradné diely: Cena
8.9504.9.000.000.1 sklopná plastová mriežka 10,66 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava pre montáž klozetu 

a bidetu s bielymi krytkami 2,43 €

8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava pre montáž klozetu a bidetu 
s chrómovanými krytkami, 1 pár 3,70 €

8.9364.7.000.000.1 WASTE SINK SYSTEM závesnou výlevku Mira (8.5104.9) 
so samonosným oceľovým rámom, ukotvenie na zem 
a do zadnej steny, tlačidlo Single alebo Dual Flush

206,34 €

K pedikérnej vaničke sa používa štandardný výpust 
a umývadlový sifón.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.5401.9.000.000.1 pedikérna vanička BERENIKA 67,40 €

+

+

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
biela

8.1742.2.000.104.1 zhora zápustné umývadlo 52 cm, 1 otvor 
pre batériu 78,08 €

8.1742.2.000.108.1 zápustné umývadlo 55 cm, 3 otvory pre batériu 78,08 €

 NOVINKA 

špec iá lne umývad lávý levky a ped ikérna van ička

výlevka Mira

závesná výlevka Mira

pedikérna vanička Berenika

drez Doris

zdola zápustné umývadlo Thalia

zhora zápustné umývadlo Cubitom

zhora zápustné umývadlo Ibonm
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Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9327.4.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 20,38 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO, s antibakteriálnou úpravou, 

plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO, s antibakteriálnou úpravou, 
oceľové príchytky, iba v bielej farbe 21,96 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2239.6.000.000.1 klozet ZETA s vodorovným odpadom, hlboké 
splachovanie

X
40,63 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2115.6.000.000.1 klozet ROMAN s vodorovným odpadom, ploché 
splachovanie

X
39,83 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO 

s antibakteriálnou úpravou, plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO s antibakteriál-
nou úpravou, oceľové príchytky, iba v bielej farbe 21,96 €

8.9252.0.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom 6,83 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2115.7.000.000.1 klozet ROMAN so zvislým odpadom, ploché splachovanie X 47,33 €

Objednať zvlášť:
Cena
biela

8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €
8.9337.0.300.000.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO 

s antibakteriálnou úpravou, plastové príchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO s antibakteriál-
nou úpravou, oceľové príchytky, iba v bielej farbe 21,96 €

8.9252.0.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom 6,83 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Odporúčame i nádržku, modul pre stojace klozety, tlačidlá pre 
podomietkové moduly. Nájdete na strane 279.

Výrobok k dispozícii od júla 2013.
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Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena
biela

8.2122.7.000.000.1 klozet SAM so stredným zvislým odpadom, 
hlboké splachovanie

X 62,53 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €
8.9252.0.xxx.000.1 termoplastová WC doska s poklopom 6,83 €
8.9337.0.000.000.1 duroplastová WC doska s poklopom DINO s antibakteriálnou 

úpravou, plastové úchytky
31,47 €

8.9337.0.300.063.1 duroplastová WC doska s poklopom, s antibakteriálnou úpravou, 
oceľové príchytky, iba v bielej farbe

36,29 €

8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2239.7.000.000.1 klozet Zeta so zvislým odpadom, hlboké splachovanie X 1 144 Kč

Objednať zvlášť: Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre klozet 0,77 €
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €
8.9770.1.000.000.1 gumová vložka – tesnenie prívodu vody 0,70 €

K samostatne stojacim klozetom odporúčame tiež podomietkový 
systém Jika - basic tank system. Viac informácií na strane 278.

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2174.7.000.000.1 Samostatne stojace WC Zeta plus X 42,53 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Číslo výrobku Popis výrobku Odpad Cena

8.2174.6.000.000.1 Samostatne stojace WC Zeta plus X 43,51 €

Objednať zvlášť: Cena
8.9327.1.000.000.1 termoplastová WC doska s poklopom ZETA, plastové príchytky 13,01 €
8.9327.1.000.063.7 termoplastová WC doska ZETA, oceľové príchytky 13,01 €

Dino

Dino

Zeta

Zeta

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9371.0.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod 

vody 3/8", Dual Flush 3/6l, vrátane kolena 33,62 €

8.9371.1.000.000.1 plastová nádržka pre samostatne stojace klozety, bočný prívod 
vody 3/8", s detským motívom cvčka, Dual Flush 3/6l, vrátane 
kolena

33,62 €

 NOVINKA 

k lozety  bez nádržkyk lozety  bez nádržky

samostatne stojace WC ZETA plus, zvislý odpad m

samostatne stojace WC ZETA plus, vodorovný odpad m

samostatne stojace WC SAM, stredný zvislý odpad m

samostatne stojace WC ZETA, zvislý odpad m

klozet Zeta, vodorovný odpad m

klozet Roman, vodorovný odpad m

klozet Roman, zvislý odpad m

doska Dino a Zeta m

nádržka pre samostatne stojace WC m
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8.9440.0

8.9073.0

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9251.8.000.000.1 plastové príchytky k WC doske 

BABY 8.9703.7
3,40 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9127.1.000.000.1 plastové príchytky k WC doske 

a poklopu Lyra 8.9251.5
3,11 €

8.9438.0.000.000.1 plastové príchytky k termoplast.
WC doske Lyra plus

1,97 €

8.9438.2.000.000.1 oceľové príchytky k duroplast. 
WC doske Lyra plus (kombiklozet)

6,35 €

8.9438.3.000.000.1 oceľové príchytky k duroplast.
WC doske Lyra plus (závesné WC)

6,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9327.2.000.000.1 plastové príchytky k WC doske 

a poklopu Zeta 8.9327.1
3,94 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9925.6.000.000.1 rýchloupínacie oceľové 
príchytky pre WC dosky 
so spomaľovacím mechaniz-
mom Slowclose (Mio, Olymp)

13,42 €

 

8.9517.7.000.000.1 rýchloupínacie oceľové príchytky 
Click On pre WC dosky MIO, Baltic

18,48 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9034.9.000.000.1 inštalačná súprava 

pre montáž umývadiel, 1 pár
1,85 €

 Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9034.9.000.890.1 inštalačná súprava pre montáž 
klozetu a bidetu s bielymi 
krytkami, 1 pár

2,43 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9034.9.000.891.1 inštalačná súprava pre montáž 
klozetu a bidetu s chrómovaný-
mi krytkami, 1 pár

3,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9777.2.000.000.1 inštalačná súprava pre montáž 
nádrže a WC misy Cubito/Mio 
a Lyra, 1 ks

0,96 €
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9127.2.000.000.1 inštalačná súprava pre montáž 

nádrže a WC misy Olymp, 1 ks
3,33 €

8.9127.2.000.000.1 inštalačná súprava pre montáž 
nádrže a WC misy Scandia 
a Baltic, 1 ks

3,33 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9175.3.000.000.1 inštalačná súprava pre stojace 

klozety a bidety Olymp
3,32 €

8.9175.4.000.000.1 inštalačná súprava pre stojace 
klozety a bidety Mio

3,32 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9251.4.000.000.1 plastové príchytky k WC doske 
Olymp 8.9164.0 (staršia verzia), 
Dino 8.9337.0

3,15 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9299.9.000.000.1 inštalačná súprava pre montáž  

stojacích klozetov a bidetov, 1 pár
0,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9299.8.000.000.1 matice fi xujúce WC dosku 

na tŕne, Mio, Olymp
10,07 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9437.1.000.000.1 plastové úchyty pre WC dosky 

Lyra plus so spomaľovacím 
mechanizmom Slowclose

23,19 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9200.3.000.000.1 sifón k urinálu Golem vnútorný, 

vodorovný
23,50 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9200.4.000.000.1 sifón k urinálu Golem 

vonkajší, zvislý
23,93 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9480.6.000.000.1 ventil/ružica pre oplach urinálu 

DOMINO 8.4110.0
16,41 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9921.0.000.000.1 upevňovacie háky, skrutky 

k urinálom Domino, Korint, 1 pár
2,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9417.0.000.000.1 tesnenie medzi klozet a nádržku 

Lyra, Mio a Olymp
0,65 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9106.2.000.000.1 sitko pre urinál Golem, nerez 5,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9109.9.000.000.1 ventil/ružica k urinálu 8.4110.1 17,65 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9073.0.000.000.1 sifón drezový T 1015 

pre umývadlá a urinál Domino
5,48 €

8.9440.0.000.000.1 plastový sifón (náhradný diel) 
k urinálu Korint

3,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9001.3.000.000.1 nastaviteľné montážne pružiny 
ku krytu na sifón, 1 pár, pre sety 
Mio, Olymp, Lyra plus

3,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón pre nábytok 

MIO a pre hendikep umývadlo MIO
21,93 €
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Garantujeme 20ročnú záruku na dostupnosť náhradných dielov 
podomietkovych modulov z roku 2011. Informácie o náhradných 
dieloch k novým podomietkovým modulom nájdete na www.jika.sk

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9461.4.000.000.1 vyrovnávacia hmota k inštalácii 

keramických výrobkov
6,16 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

3.9199.2.000.005.1 keramická kartuša (Kerox) pre 
batérie 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

8,20

3.9174.2.000.005.1 keramická kartuša (Kerox) 
pre batérie Mio - 3.1171.1/8, 
3.2071.6, 3.2171.7, 3.3171.7, 
3.4171.1 

8,74 €

3.9174.2.000.007.1 keramická kartuša (Kerox) pre 
batérie Mio - 3.5171.1 (ch.300) 8,98 €

3.9174.2.000.006.1 keramická kartuša (Kerox) pre 
batérie Mio - 3.5171.1 (ch.200), 
3.3071.6

8,74 €

8.9136.2.000.000.1 keramická kartuša (Kerox) 
pre batérie Cubito – 3.1142.1, 
3.1142.8

7,76 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

7525942707 keramická kartuša (Roca) 
R33 pre batérie Lyra plus - 
3.1128.1 (ch.101, 104, 200), 
3.4128.1.004.201.1 

9,80 €

7525942507 keramická kartuša (Roca) 
R37 pre batérie 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

9,80 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9424.9.000.000.1 sifón, chrómovaná ABS, 
nastaviteľný od 175 do 270mm, 
výška zápachovej uzávierka 75mm, 
kapacita prietoku 45l, s ozdobnými 
krúžkami (sifón možno použiť aj 
bez ozdobných krúžkov),
K dispozícii od mája 2013. NOVINKA

15,46 €

SPECIAL line

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9349.2.000.000.1 prípojná hadica, fl exibilná, 
bez roháčika, pre pripojenie na-
púšťacieho ventilu k zdroju vody

14,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.4.000.000.1 vypúšťací ventil, kompletný, 

náhradný diel
14,77 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.1.000.000.1 napúšťací ventil, univerzálny, 

náhradný diel
8,88 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9349.3.000.000.1 upevnenie, pre fi xáciu vypúšťa-
cieho ventilu vnútri nádrže, 
plast, náhradný diel

1,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.5.000.000.1 tesnenie na vypúšťací ventil 1,60 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.7.000.000.1 upevňovacia súprava, 

na uchytenie tlačidla k nádržke
4,70 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9349.6.000.000.1 výkyvné rameno, pre aktiváciu 
vypúšťacieho ventilu vnútri 
nádrže, plast, náhradný diel

3,10 €
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.8.000.000.1 stabilizačný set, výstuha pre 

montáž predĺženého závesného 
klozetu pre zväčšenie stability, 
POUŽITEĽNÉ IBA S JIKA modul ZKR

5,58 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9504.9.000.000.1 mriežka k výlevke MIRA 10,66 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.7491.0.000.000.1 zátka otvoru pre batériu 1,86 €
8.7492.0.000.000.1 zátka otvoru pre batériu 

s otvorom
1,86 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9001.5.000.000.1 nastaviteľné montážne háky 

ku krytu na sifón Cubito, 1 pár
2,50 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9349.0.000.000.1 upevnenie, pre montáž JIKA 
modulu SK (z.r.2011) k stene 
alebo nádrže na rám, plast, 
náhradný diel

18,68 €
Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9349.9.000.000.1 redukčný set pre SK, ZK, ZKR, 

ZKRP k malým tlačidlám
15,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9136.1.000.000.1 výpustný ventil Dual Flush 

D2_D pre Lyra
5,02 €

8.9136.2.000.000.1 výpustný ventil Dual Flush 
D2_D pre Mio, Olymp a Zeta

7,76 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9136.3.000.000.1 krátke tlačidlo Dual Flush D2_D 

pre Lyra, Olymp
2,23 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9135.3.000.000.1 napúštací ventil bočný 3/8“ 

ROCA, plastový nápust
10,09 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9135.4.000.000.1 napúštací ventil spodný 1/2“ 

ROCA, plastový nápust
10,85 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.9136.4.000.000.1 dlhé tlačidlo Dual Flush D2_D 

pre Mio
3,90 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.9171.0.004.000.1 Cubito/Mio umývadlový výpust 

Click-Clack, chróm
16,51 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.7471.0.004.000.1 Mio umývadlový sifón, 

5/4“ – 32 mm, chróm, mosadz
30,35 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
3.7473.0.004.000.1 Cubito umývadlový sifón, 

5/4“ – 32 mm, chróm, mosadz
40,76 €

náhradné diely pre podomietkové moduly z r.  2011 
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Keramické výrobky 
umývadlá & WC

Keramické výrobky 
WC & nádržky & urinály

kúpeľňový 
nábytok

vodovodné  
batérie & príslušenstvo

sprchové 
kúty & zásteny

vane  
& vaničky

WC sedátka

kúpeľňové doplnky

JIKA perla
špeciálna povrchová 
úprava keramiky; uľahčuje 
údržbu, predlžuje 
životnosť
séria Cubito a Mio

DUAL FLUSH 
úsporné dvojité splachovanie 
s možnosťou spláchnutia  
6 litrov alebo 3 litrov vody
séria Mio, Olymp, a Lyra plus

DUAL FLUSH
úsporné dvojité splachovanie  
s možnosťou spláchnutia  
4,5 litrov alebo 3 litrov vody
séria Tigo

MAGIC FIX
jednoduché upevnenie 
krytu na sifón

TOTAL CLEAN
systém splachovacích 
kanálikov po celom 
obvode klozetovej misy 
zaručuje dokonalé umytie
séria Cubito a Mio

ANTIBAK
glazovaný vnútorný 
kruh a odpad klozetov, 
ktorý zabraňuje priľnutiu 
nečistôt
séria Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

VARIO
odpad VARIO umožňuje 
napojenie vodorovné, 
zvislé aj šikmé
séria Mio a Olymp

HANDICAP
séria Mio a Olymp

400 kg
garantovaná nosnosť 
400 kg

RECYKLÁCIA
100% recyklovatelný 
výrobok
všetky keramické výrobky 

1+1 PACK
viac produktov  
v jednom balení
séria Tigo, Cube, Petit, Lyra pack   

WATERPROOF + ABS 
ABS hrany lepené PUR lepidlom 
= Najvyššia vodeodolnosť  
a priľnavosť materiálu
séria Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra plus 
a Lyra pack

30 000 CYCLES
najkvalitnejšie dverné pánty 
testované na 30 000 cyklov
séria Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus 

20 000 CYCLES
najkvalitnejšie dverné pánty 
testované na 20 000 cyklov
séria Cube, Petit, Lyra, Lyra plus a Zeta

TEST 30 kg
zásuvky s minimálnou 
nosnosťou 30 kg
séria Pure, Cubito, Mio a Tigo

HOME SERVIS
záručný servis u zákazníka
séria Pure, Cubito, Mio, Tigo, Olymp, 
Cube, Petit, Lyra plus, Lyra, Lyra pack 
a Zeta

Plnovýsuvné pojazdy 
zásuviek
séria Pure, Cubito, Mio, Tigo a Olymp

Pojazdy zásuviek  
s brzdou a dojazdom
séria Pure, Cubito, Mio, Tigo a Olymp

1+3 PACK
viac produktov  
v jednom balení
séria Petit

ZÁRUKA
keramické výrobky

STOP CONDENSATION
WC nádrž je opatrená 
plastovou vložkou proti roseniu 
a kondenzácii vody
séria Tigo

Spodné napúšťanie
ľavé spodné napúšťanie do 
nádrže
séria Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

Bočné napúšťanie
bočné napúšťanie do nádrže 
zľava i zprava
séria Mio, Tigo, Olymp a Lyra plus

SENSOR
automatické splachovanie 
urinálov
urinály Golem, Domino a Livo

SLOWCLOSE
dômyselný mechanizmus 
spomaľujúci sklápanie WC 
dosky
séria Cubito, Mio, Tigo, Olymp  
a Lyra plus

ANTIBAK
materiál WC dosiek je 
obohatený o zložku s trvalým  
antibakteriálnym 
protiplesňovým účinkom

ZÁRUKA
duroplastové WC dosky

OPTIM ECO
pootočením krúžku na kartuši 
je možné regulovať teplotu 
miešanej vody; vyskrutkovaním 
vymedzovacej skrutky na 
ovládacom drieku kartuše je 
možné obmedziť prietok vody
séria Mio, Olymp a Lyra

ECODISK
kartuše ECODISK regulujú 
množstvo a teplotu vody, 
dokážu znížiť spotrebu až 
o polovicu!
séria Tigo a Lyra plus

CLEAN TOUCH
funkcia pre jednoduché čistenie 
dýz sprchy; mäkké gumičky 
pri ľahkom dotyku zaručujú 
jednoduché olamovanie 
vodného kameňa
všetky horné a ručné sprchy okrem 
3.6742.0.004.041.1

ANTI TWIST
všetky sprchové hadice sú 
vybavené systémom proti 
prekrúteniu, ktorý je ukrytý  
v kónuse sprchovej hadice
séria Mio a Lyra

SPRCHOVÁ SADA
sprchový set obsahuje ručnú 
sprchu, hadicu a držiak alebo 
sprchovú tyč 
séria Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra, 
Lyra plus, Dino, Talas, Nariva, a Rio

POLOHOVATEĽNÝ 
DRŽIAK RUČNEJ 
SPRCHY
séria Mio, Olymp/Lyra a Rio

SENSOR
Senzorové batérie Sensor inox a Sensor

ZÁRUKA
5 rokov na kartušu a povrch batérie 
2 roky na sprchové príslušenstvo

ZÁRUKA
5 rokov na sprchové kúty a dvere  
Cubito pure, 3 roky na sprchové kúty 
Cubito, Mio, Lyra plus a na vaňové 
zásteny Cubito

100 mm
Rozstup nástennej batérie 
- 100 mm
séria Dino

6 l/min
prietok vody za minútu

JIKA perla GLASS
špeciálna povrchová úprava 
skla, uľahčuje údržbu, predlžuje 
životnosť
séria Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo  
a Lyra plus

20 000 CYCLES
pojazdy sprchových kútov sú 
testované na 20 000 cyklov
séria Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo  
a Lyra plus

4/5 mm
hrúbka skla sprchových  
kútov a dverí
séria Lyra plus - štvorcový kút 
(4 mm - pevná stena,  
5 mm - posuvné dvere)

Q TEST
takto označený výrobok prešiel 
všetkými kvalitatívnymi testami

4 mm
hrúbka skla sprchových  
kútov a dverí
séria Lyra plus - štvrťkruhový kút

6 mm
hrúbka skla sprchových kútov, 
dverí a vaňových zásten
séria Cubito pure, Cubito, Mio a Tigo

1 950 mm
výška sprchových  
kútov a dverí
séria Cubito pure

1 900 mm
výška sprchových  
kútov a dverí
séria Lyra plus

1 850 mm
výška sprchových  
kútov a dverí
séria Cubito a Mio

10 rokov na kúpeľňové doplnky
séria Design, Cubito, Mio, Pure, Heritage, Basic a Generic

30 rokov na kúpeľňové doplnky
séria Universum

L/P
ľavopravý variant
sprchové kúty a dvere séria  
Cubito pure a Lyra plus

ANTISLIP
protišmyková úprava vaní  
& vaničiek

100% ACRYLIC
vaničky a vane sú vyrobené zo 
100percentného akrylátu

MADE IN EU
vyrobené v Európskej únii

2,5 mm
min. hrúbka oceľových vaní
vany Alma, Praga

3,5 mm
hrúbka oceľových vaní
vany Tanza plus 

RECYKLÁCIA
100% recyklovateľný  
výrobok

ZÁRUKA
vane a sprchové  
vaničky, Tanza Plus 30 rokov
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Umývadlové dosky bez otvoru

UPOZORNENIE:  samostatné umývadlové dosky je nutné doplniť adekvátnym počtom podpier alebo skriniek  
(viď montážny návod). Všetky umývadlové dosky s výrezom možno použiť len s umývadlami  
Cubito 45 - 75cm. V objednávke je potrebné uviesť číslo výrobku vybraného umývadla. 

Atypické umývadlové dosky

Podpery pod umývadlové dosky

Číslo zákazky: ........................................................................

Objednal: .................................................................................

s umývadlom s umývadlom

FORMULÁR PRE OBJEDNANIE UMÝVADLOVÝCH DOSIEK NÁBYTKU CUBITO

DOSKY S VÝREZOM JE MOŽNÉ POUŽIŤ IBA S UMÝVADLOM CUBITO 45 - 75 CM

X

800/1 280

1 281/1 600

1 601/2 100

2 101/2 500

46
5

38
Podomietkové moduly

  4.5020.1 800–1 280 mm x ..................... mm

  4.5020.2 1 281–1 600 mm x ..................... mm

  4.5020.3 1 601–2 100 mm x ..................... mm

  4.5020.4 2 101–2 500 mm x ..................... mm

  4.5015.4 x ..................... mm

 y ..................... mm

4.5013.3.172.000.1 počet kusov .........................

  4.5015.5 x ..................... mm

 y ..................... mm

 z ..................... mm

45 cm 55 cm 65 cm 75 cm 45 cm 55 cm 65 cm 75 cm

900 - 1 600

x y

46
5

38

x zy

1 350 - 2 200

46
5

38

14
0

42
0
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Martina Stuchlíková  e-mail: martina.stuchlikova@cz.laufen.com, tel.: +420 515 204 406

Helena Puškárová  e-mail: helena.puskarova@cz.laufen.com, tel.: +420  515 204 405

zákazn ícky ser v is

stojan Jika  CUBITO 
4.9711.6.172.000.1
bez produktov

stojan Jika  vodovodné batérie  
a kúpeľňové doplnky
4.9717.6.000.000.1
vrátane produktov

stojan Jika  LYRA Plus 
4.9714.6.038.000.1
bez produktov

stojan Jika  MIO 
4.9712.6.171.000.1
bez produktov

samostatné demoverzie  batérie
na objednávku

3.1142.1.004.003.1
demoverzia Cubito umývadlovej batérie 103,28 €

3.1171.1.004.003.1
demoverzia Mio umývadlovej batérie 91,74 €

3.1118.1.004.003.1
demoverzia Tigo umývadlovej batérie 48,70 €

3.1128.1.004.203.1
demoverzia Lyra plus umývadlovej batérie 50,61 €

3.1127.1.004.003.1
demoverzia Lyra umývadlovej batérie 47,08 €

3.1172.1.004.003.1
demoverzia Dino umývadlovej batérie 28,35 €

3.5127.1.004.203.1
demoverzia Lyra drezovej batérie 45,64 €

stojan Jika  CUBITO PURE 
sprchové dvere 100 cm
4.9715.6.174.000.1
bez produktov

stojan Jika  TIGO 
4.9713.6.021.000.1
bez produktov

stojan Jika  sprchové kúty 
4.9716.6.000.000.1
bez produktov

Pre viac informácií kontaktujte obchodný tím JIKA alebo zákaznícky servis.

7525942707  313
7822024000  129
2.1182.1 Olymp 179
2.1182.2 Olymp 179
2.1182.3 Olymp 179
2.1183.1 Olymp 179
2.1183.2 Olymp 179
2.1183.3 Olymp 179
2.1208.0 Ravenna 276
2.1209.0 Ravenna 276
2.1213.0 Ravenna 276
2.1215.3 Ravenna 276
2.1216.0 Ravenna 276
2.1382.1 Olymp 179
2.1382.2 Olymp 179
2.1382.3 Olymp 179
2.1383.1 Olymp 179
2.1383.2 Olymp 179
2.1383.3 Olymp 179
2.1407.0 Sofia 277
2.1408.0 Sofia 277
2.1409.0 Sofia 277
2.2021.0 Tigo 147
2.2042.0 Cubito 67
2.2121.0 Tigo 147
2.2142.0 Cubito 67
2.2181.9 Olymp 176
2.2221.0 Tigo 147
2.2242.0 Cubito 67
2.2321.0 Tigo 147
2.2342.0 Cubito 67
2.2381.9 Olymp 176
2.2481.9 Olymp 176
2.2518.0  Tanza 272
2.2518.1 Tanza 272
2.2519.0 Tanza 272
2.2519.1 Tanza 272
2.2520.0 Tanza 272
2.2520.1 Tanza 272
2.2521.0  Tanza 272
2.2522.0 Tanza 272
2.2522.1 Tanza 272
2.2523.0 Tanza 272
2.2523.1 Tanza 272
2.2581.9 Olymp 176
2.2782.0 Olymp 177
2.2982.0 Olymp 177
2.2983.9 Lyra 231
2.3083.9 Lyra 231
2.3171.0 Mio 105
2.3171.1 Mio 105
2.3183.9 Lyra 229
2.3283.9 Lyra 229
2.3400.0 Riga 273
2.3402.0 Riga 273
2.3403.0 Riga 273
2.3404.0 Riga 273
2.3405.0 Riga 273
2.3406.0 Riga 273
2.3407.0 Riga 273
2.3426.2 Alma 271
2.3427.2 Alma 271
2.3437.2 Praga 271
2.3438.2 Praga 271
2.4224.3 Cubito 73
2.4224.4 Cubito pure 73
2.4224.8 Cubito 73
2.4282.9 Olymp 177
2.4371.1 Mio 105
2.4371.9 Mio 105
2.4471.1 Mio 105

2.4471.9 Mio 105
2.4571.1 Mio 105
2.4571.9 Mio 105
2.4671.1 Mio 105
2.4671.9 Mio 105
2.4771.1 Mio 105
2.4771.9 Mio 105
2.4871.1 Mio 105
2.4871.9 Mio 105
2.5024.1 Cubito 75
2.5024.2 Cubito 75
2.5024.3 Cubito 75
2.5121.1 Tigo 150
2.5124.1 Cubito 74
2.5124.2 Cubito 74
2.5124.3 Cubito 74
2.5138.1 Lyra Plus 233
2.5138.2 Lyra Plus 233
2.5142.1 Cubito 71
2.5142.2 Cubito 71
2.5142.3 Cubito 71
2.5324.1 Cubito 75
2.5324.2 Cubito 75
2.5324.3 Cubito 75
2.5338.1 Lyra Plus 233
2.5338.2 Lyra Plus 233
2.5371.1 Mio 107
2.5371.2 Mio 107
2.5371.3 Mio 107
2.5424.1 Cubito 73
2.5424.2 Cubito 73
2.5424.3 Cubito 73
2.5438.1 Lyra Plus 235
2.5438.2 Lyra Plus 235
2.5524.1 Cubito 73
2.5524.2 Cubito 73
2.5538.1 Lyra Plus 235
2.5538.2 Lyra Plus 235
2.5621.1 Tigo 149
2.5621.2 Tigo 149
2.5624.2 Mio 106
2.5638.1 Lyra Plus 235
2.5638.2 Lyra Plus 235
2.5642.5 Cubito 69
2.5642.6 Cubito 69
2.5721.1 Tigo 149
2.5721.2 Tigo 149
2.5742.5 Cubito 69
2.5742.6 Cubito 69
2.9124.8 Cubito pure 75
2.9138.8 Lyra Plus 235
2.9400.0 Diverse Jika/Znojmo 273
2.9401.2 Alma 271
2.9401.3 Diverse Jika/Znojmo 271
2.9405.2 Riga 271
2.9410.2 Diverse Jika/Znojmo 271
2.9423.0 Tigo 151
2.9471.0 Mio 74
2.9471.1 Mio 74
2.9471.2 Mio 74
2.9471.3 Mio 105
2.9471.4 Mio 105
2.9481.5 Olymp 67
2.9481.6 Mio 67
2.9481.7 Olymp 67
2.9481.8 Mio 67
2.9482.0 Olymp 105
2.9482.1 Olymp 177
2.9482.2 Olymp 177
2.9482.3 Olymp 177
2.9482.4 Olymp 179

2.9482.5 Diverse 68
2.9482.7 Diverse 68
2.9483.0 Lyra 67
2.9483.1 Lyra 67
2.9483.2 Lyra 67
2.9483.3 Lyra 67
2.9483.4 Lyra 67
2.9483.5 Olymp 105
2.9483.6 Olymp 177
2.9485.0 Cubito 67
2.9485.1 Cubito 67
2.9485.2 Cubito 67
2.9485.3 Cubito 67
2.9498.0 Diverse 228
2.9498.3 Ravenna 271
2.9555.6  Diverse 179
2.9617.0 Mio 105
2.9629.3 Tigo 147
2.9629.4 Tigo 147
2.9629.5 Tigo 147
2.9629.6 Tigo 147
2.9629.7 Tigo 147
2.9629.8 Tigo 147
2.9649.0 Cubito 67
2.9649.1 Cubito 67
2.9649.2 Cubito 67
2.9649.3 Cubito 67
2.9649.4 Cubito 67
2.9649.5 Cubito 67
2.9671.0 Mio 105
2.9671.1 Mio 105
2.9671.2 Mio 105
2.9671.3 Mio 105
2.9671.4 Mio 105
2.9671.5 Mio 105
2.9671.6 Mio 105
2.9682.2 Olymp 177
2.9682.3 Olymp 177
2.9682.4 Olymp 176
2.9683.0 Lyra 229
2.9683.1 Lyra 176
2.9683.2 Lyra 176
2.9683.6 Lyra 176
2.9683.7 Lyra 176
2.9683.8 Lyra 229
2.9724.1 Cubito 74
2.9724.2 Cubito 74
2.9724.3 Cubito 74
2.9738.1 Lyra Plus 235
2.9738.2 Lyra Plus 235
3.1118.1 Tigo 152
3.1118.7  Tigo 152
3.111J.1 Nariva 258
3.111J.7 Nariva 258
3.111N.1 Talas 264
3.111N.7 Talas 264
3.1127.1 Lyra 238
3.1128.1 Lyra Plus 236
3.1128.7 Lyra Plus 236
3.1142.1 Cubito 77
3.1142.8 Cubito 77
3.1161.1 Olymp 180
3.1171.1 Mio 109
3.1171.8 Mio 109
3.1172.1 Dino 260
3.141T.2 Sensor 267
3.151T.2 Sensor 267
3.1572.0 Dino 262
3.1572.1 Dino 262
3.2042.6 Cubito 78
3.2071.6 Mio 110

Číslo výrobku Názov Strana Číslo výrobku Názov Strana Číslo výrobku Názov Strana
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3.9527.0 Olymp 180
3.9627.0 Mio 113
3.983W.0 Basic 23
3.983W.1 Design 200
3.983W.2 Basic 202
3.983W.3 Basic 22
3.983W.4 Basic 23
3.983W.5 Design 200
3.983W.5 Generic 23
3.9891.1 Universum 296
3.9891.2 Universum 297
4.2011.1 Cubito 54
4.3212.2 Cubito 55
4.3212.3 Cubito 56
4.3212.4 Cubito 59
  Mio 100
4.3412.1 Mio 100
4.3413.1 Mio 100
4.3414.1 Mio 100
4.3415.1 Mio 101
4.3416.1 Mio 101
4.3417.1 Mio 100
4.3417.2 Mio 100
4.3417.3 Mio 100
4.3417.4 Mio 100
4.3417.5 Mio 101
4.3417.6 Mio 101
4.3417.8 Mio 103
4.3418.0 Mio 102
4.3418.1 Mio 101
4.3418.2 Mio 101
4.3418.3 Mio 102
4.3419.1 Mio 103
4.3419.2 Mio 102
4.3419.3 Mio 102
4.3421.1 Mio 103
4.3422.1 Mio 103
4.3422.2 Mio 103
4.3423.1 Mio 103
4.4011.1 Cubito 65
4.4011.2 Cubito 65
4.4011.3 Cubito 65
4.5011.1 Cubito 42
4.5011.2 Cubito 44
4.5011.3 Cubito 45
4.5011.4 Cubito 46
4.5011.5 Cubito 50
4.5011.6 Cubito 48
4.5011.7 Cubito 49
4.5011.8 Cubito 49
4.5012.0 Cubito 50
4.5012.1 Cubito 42
4.5012.2 Cubito 44
4.5012.3 Cubito 45
4.5012.4 Cubito 46
4.5012.5 Cubito 50
4.5012.6 Cubito 42
4.5012.7 Cubito 44
4.5012.8 Cubito 45
4.5012.9 Cubito 46
4.5013.0 Cubito 44
4.5013.1 Cubito 45
4.5013.3 Cubito 60
4.5014.1 Cubito 51
4.5014.2 Cubito 51
4.5014.3 Cubito 51
4.5014.4 Cubito 52
4.5015.1 Cubito 60
4.5015.2 Cubito 60
4.5015.3 Cubito 60
4.5015.4 Cubito 62

4.5015.5 Cubito 62
4.5015.6 Cubito 62
4.5016.1 Cubito 62
4.5017.1 Cubito 63
4.5017.2 Cubito 63
4.5018.5 Cubito 65
4.5018.7 Cubito 65
4.5020.1 Cubito 61
4.5020.2 Cubito 61
4.5020.3 Cubito 61
4.5020.4 Cubito 61
4.5020.8 Cubito 48
4.5021.1 Cubito 43
4.5021.2 Cubito 43
4.5021.3 Cubito 43
4.5021.4 Cubito 43
4.5021.6 Cubito 47
4.5021.7 Cubito 47
4.5195.1 Lyra pack 229
4.5195.2 Lyra pack 229
4.5196.1 Lyra pack 229
4.5196.2 Lyra pack 229
4.5197.1 Lyra pack 229
4.5211.1 Cubito 63
4.5280.1 Lyra Plus 218
4.5281.1 Lyra Plus 218
4.5282.1 Lyra Plus 218
4.5283.1 Lyra Plus 218
4.5284.1 Lyra Plus 219
4.5285.1 Lyra Plus 219
4.5286.1 Lyra Plus 219
4.5286.2 Lyra Plus 219
4.5286.3 Lyra Plus 219
4.5287.1 Lyra Plus 220
4.5287.2 Lyra Plus 220
4.5287.3 Lyra Plus 220
4.5287.4 Lyra Plus 220
4.5288.1 Lyra Plus 220
4.5288.2 Lyra Plus 220
4.5289.0 Lyra Plus 221
4.5290.0 Lyra Plus 221
4.5291.1 Lyra Plus 221
4.5291.2 Lyra Plus 221
4.5292.1 Lyra Plus 221
4.5292.2 Lyra Plus 221
4.5293.1 Lyra Plus 221
4.5310.1 Lyra 226
4.5311.1 Lyra 226
4.5312.1 Lyra 226
4.5312.2 Lyra 226
4.5313.1 Lyra 226
4.5313.2 Lyra 226
4.5314.1 Lyra 226
4.5314.2 Lyra 226
4.5315.1 Lyra 226
4.5315.2 Lyra 227
4.5316.1 Lyra 227
4.5316.2 Lyra 227
4.5317.1 Lyra 227
4.5317.2 Lyra 227
4.5318.1 Lyra 227
4.5319.1 Lyra 227
4.5320.1 Lyra 227
4.5321.1 Lyra 227
4.5322.1 Lyra 228
4.5323.1 Lyra 228
4.5324.1 Lyra 228
4.5325.1 Lyra 228
4.5350.1 Petit 189
4.5350.2 Petit 190
4.5350.4 Petit 191

4.5351.1 Petit 189
4.5351.2 Petit 190
4.5351.4 Petit 191
4.5360.1 Cube 188
4.5360.2 Cube 188
4.5361.1 Cube 187
4.5361.2 Cube 187
4.5362.1 Cube 186
4.5362.2 Cube 186
4.5363.1 Cube 187
4.5364.1 Cube 187
4.5371.1 Cube 188
4.5408.2 Olymp 291
4.5412.1 Olymp 291
4.5412.2 Olymp 175
4.5412.3 Olymp 291
4.5413.1 Olymp Deep 174
4.5413.2 Olymp Deep 174
4.5413.3 Olymp Deep 174
4.5413.4 Olymp Deep 174
4.5414.1 Olymp Deep 175
4.5414.2 Olymp Deep 175
4.5415.1 Olymp Deep 175
4.5415.2 Olymp Deep 175
4.5416.1 Olymp Deep 175
4.5416.3 Olymp Deep 175
4.5416.5 Olymp Deep 175
4.5416.7 Olymp Deep 175
4.5510.2 Tigo 136
4.5510.3 Tigo 136
4.5510.4 Tigo 136
4.5510.6 Tigo 137
4.5510.7 Tigo 137
4.5510.8 Tigo 137
4.5512.2 Tigo 138
4.5512.3 Tigo 138
4.5512.6 Tigo 139
4.5512.7 Tigo 139
4.5512.8 Tigo 139
4.5514.2 Tigo 140
4.5514.3 Tigo 140
4.5514.4 Tigo 140
4.5515.2 Tigo 132
4.5515.5 Tigo 132
4.5515.6 Tigo 132
4.5516.2 Tigo 141
4.5516.3 Tigo 141
4.5517.1 Tigo 132
4.5517.5 Tigo 132
4.5517.6 Tigo 133
4.5518.2 Tigo 133
4.5518.5 Tigo 133
4.5518.6 Tigo 134
4.5518.7 Tigo 133
4.5518.8 Tigo 134
4.5519.1 Tigo 134
4.5519.5 Tigo 134
4.5519.6 Tigo 135
4.5520.1 Tigo 142
4.5520.2 Tigo 142
4.5520.3 Tigo 143
4.5520.4 Tigo 143
4.5522.1 Tigo 142
4.5522.2 Tigo 142
4.5524.1 Tigo 145
4.5524.2 Tigo 145
4.5526.3 Tigo 144
4.5526.4 Tigo 144
4.5528.1 Tigo 143
4.5528.2 Tigo 143
4.5529.1 Tigo 135

3.2118.6 Tigo 153
3.2118.7 Tigo 152
3.211J.7 Nariva 259
3.211N.7 Talas 265
3.2127.6 Lyra 237
3.2127.7 Lyra 238
3.2161.6 Olymp 181
3.2161.7 Olymp 181
3.2171.7 Mio 109
3.2172.7 Dino 260
3.2242.7 Cubito 77
3.3071.6 Mio 110
3.3118.6 Tigo 153
3.3118.7 Tigo 153
3.311J.7 Nariva 259
3.311N.7 Talas 265
3.3127.6 Lyra 237
3.3127.7 Lyra 236
3.3128.2 Lyra Plus 236
3.3128.6 Lyra Plus 237
3.3161.6 Olymp 181
3.3161.7 Olymp 181
3.3171.7 Mio 109
3.3172.7 Dino 261
3.3242.7 Cubito 78
3.3527.7 Lyra 240
3.4118.1 Tigo 152
3.411J.1 Nariva 258
3.411N.1 Talas 264
3.4127.1 Lyra 238
3.4128.1 Lyra Plus 236
3.4142.1 Cubito 77
3.4161.1 Olymp 180
3.4171.1 Mio 109
3.4172.1 Dino 260
3.5118.1 Tigo 153
3.5118.7 Tigo 153
3.511J.1 Nariva 259
3.511N.1 Talas 265
3.5127.0 Olymp 180
3.5127.1 Lyra 239
3.5127.7 Lyra 238
3.5128.1 Lyra Plus 237
3.5128.2 Lyra Plus 233
3.5161.1 Olymp 181
3.5161.7 Olymp 180
3.5171.1 Mio 110
3.5172.1 Dino 262
3.5172.7 Dino 260
3.6027.0 Olymp 181
3.6027.1 Lyra 181
3.6028.0 Lyra Plus 152
3.6028.1 Lyra Plus 152
3.6042.0 Cubito 77
3.6042.1 Cubito 77
3.6071.0 Mio 109
3.6071.1 Mio 109
3.6072.0 Dino 260
3.611R.0 Rio 266
3.6127.0 Lyra Plus 154
3.6142.0 Cubito 78
3.6171.0 Mio 111
3.6172.0 Dino 263
3.621R.0 Rio 266
3.6227.0 Olymp 155
3.6271.0 Mio 78
3.6327.0 Olymp 153
3.6342.0 Cubito 78
3.6371.0 Mio 110
3.6427.0 Olymp 155
3.6442.0 Cubito 79

3.6471.0 Mio 113
3.651R.0 Rio 266
3.6527.0 Olymp 155
3.6571.0 Mio 113
3.661R.0 Rio 266
3.6627.0 Mio 111
3.6642.0 Cubito 78
3.671R.1 Rio 266
3.6727.0 Olymp 182
3.6742.0 Cubito 78
3.6771.0 Mio 111
3.691R.0 Rio 266
3.7142.7 Cubito 78
3.7171.0 Mio 110
3.7242.0 Cubito 36
3.7271.0 Mio 91
3.7471.0 Mio 91
3.7473.0 Cubito 36
3.8121.1 Tigo 127
3.8121.3 Tigo 127
3.8121.4 Tigo 127
3.8121.5 Tigo 127
3.813A.1 Basic 202
3.813A.2 Basic 202
3.813A.3 Basic 202
3.813A.4 Basic 202
3.813A.6 Basic 202
3.813B.1 Pure 23
3.813B.2 Pure 23
3.813B.3 Pure 23
3.813B.4 Pure 23
3.813B.6 Pure 22
3.813C.1 Design 200
3.813C.2 Design 200
3.813C.3 Design 200
3.813C.4 Design 200
3.813H.1 Heritage 201
3.813H.2 Heritage 201
3.813H.3 Heritage 201
3.813H.4 Heritage 201
3.813H.6 Heritage 201
3.8173.1 Cubito 81
3.8173.2 Cubito 81
3.8173.3 Cubito 81
3.8173.4 Cubito 81
3.8173.5 Cubito 81
3.8173.6 Cubito 81
3.8173.7 Cubito 80
3.8174.1 Mio 115
3.8174.2 Mio 115
3.8174.3 Mio 115
3.8174.4 Mio 115
3.8174.5 Mio 115
3.8174.6 Mio 115
3.8174.7 Mio 114
3.8174.8 Mio 115
3.823A.1 Basic 202
3.823B.1 Pure 23
3.823H.1 Heritage 201
3.833A.1 Basic 202
3.833B.1 Pure 23
3.833B.2 Pure 22
3.833C.1 Design 200
3.833C.2 Design 200
3.833D.2 Generic 203
3.833H.1 Heritage 201
3.833H.2 Heritage 201
3.8373.1 Cubito 81
3.8373.2 Cubito 81
3.8373.3 Cubito 81
3.8374.1 Mio 115

3.8374.2 Mio 115
3.8374.3 Mio 115
3.843A.1 Basic 202
3.843A.2 Basic 202
3.843B.1 Pure 23
3.843B.2 Pure 23
3.843C.1 Design 200
3.843C.2 Design 200
3.843D.0 Generic 203
3.843D.1 Generic 203
3.843H.1 Heritage 201
3.843H.2 Heritage 201
3.8473.1 Cubito 80
3.8473.2 Cubito 80
3.8473.3 Cubito 80
3.8473.4 Cubito 80
3.8473.5 Cubito 80
3.8473.7 Cubito 78
3.8474.1 Mio 114
3.8474.2 Mio 114
3.8474.3 Mio 114
3.8474.4 Mio 114
3.8474.5 Mio 114
3.853A.1 Basic 202
3.853A.2 Basic 202
3.853B.1 Pure 23
3.853B.2 Pure 23
3.853C.1 Design 200
3.853C.2 Design 200
3.853C.4 Design 200
3.853D.3 Generic 203
3.853H.1 Heritage 201
3.853H.2 Heritage 201
3.853H.3 Heritage 201
3.8573.1 Cubito 81
3.8573.2 Cubito 81
3.8574.1 Mio 115
3.863D.2 Generic 203
3.8773.1 Cubito 81
3.8774.1 Cubito 114
3.8774.2 Mio 114
3.8871.1 Cubito 80
3.8871.2 Cubito 80
3.8871.3 Cubito 81
3.8871.4 Cubito 80
3.8871.5 Cubito 81
3.8871.6 Cubito 80
3.8871.7 Cubito 81
3.8871.8 Cubito 81
3.8871.9 Cubito 81
3.893D.3 Generic 203
3.893D.5 Generic 203
3.8971.0 Universum 297
3.8971.1 Universum 296
3.8971.2 Universum 296
3.8971.3 Universum 297
3.8971.4 Universum 296
3.8971.5 Universum 296
3.8971.6 Universum 296
3.8971.7 Universum 297
3.8971.8 Universum 297
3.8971.9 Universum 297
3.8972.1 Universum 296
3.8972.2 Universum 296
3.8972.3 Universum 297
3.8972.4 Universum 296
3.8972.5 Universum 296
3.9127.0 Olymp 182
3.9171.0 Cubito 77
3.9174.2 Mio 313
3.9199.2 Lyra 313
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8.2838.2 Lyra Plus 213
8.2838.3 Lyra Plus 213
8.2838.4 Lyra Plus 213
8.2839.2 Zeta 247
8.2839.3 Zeta 247
8.3021.1 Tigo 129
8.3038.1 Lyra Plus 211
8.3061.1 Olymp 168
8.3142.2 Cubito 39
8.3171.1 Mio 95
8.3238.1 Lyra Plus 211
8.3261.1 Olymp 168
8.3271.2 Mio 94
8.3339.0 Zeta 246
8.4020.0 Livo 302
8.4020.1 Livo 303
8.4110.0 Domino 299
8.4110.1 Domino 299
8.4306.0 Golem 300
8.4306.1 Golem 300
8.4307.0 Golem 301
8.4410.0 Korint 303
8.4760.1 Split 303
8.5102.9 Diverse Jika/Znojmo 305
8.5104.6 Mira 304
8.5104.9 Mira 304
8.5208.1 Ravenna 275
8.5208.6 Ravenna 275
8.5209.1 Ravenna 275
8.5209.6 Ravenna 275
8.5213.1 Ravenna 275
8.5221.0 Tigo 151
8.5221.1 Tigo 151
8.5401.9 Berenika 304
8.7491.0  Diverse 312
8.7492.0  Diverse 312
8.9001.3 Diverse Jika/Znojmo 311
8.9001.5  Diverse 312
8.9009.2 Diverse KIL/KERA 96
8.9011.0 Diverse Jika/Znojmo 170
8.9011.1 Diverse Jika/Znojmo 95
8.9034.9 Diverse Jika/Znojmo 36
8.9073.0 Diverse Jika/Znojmo 299
8.9106.2 Golem 300
8.9109.9 Diverse Jika/Znojmo 299
8.9127.1 Lyra 310
8.9127.2  Lyra 310
8.9135.3 Diverse 97
8.9135.4 Diverse 97
8.9136.1 Diverse Jika/Znojmo 213
8.9136.2 Diverse Jika/Znojmo 97
8.9136.3 Zeta 129
8.9136.4 Diverse Jika/Znojmo 97
8.9175.3 Diverse Jika/Znojmo 94
8.9175.4 Diverse Jika/Znojmo 310
8.9200.3 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9200.4 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9251.4  Diverse 310
8.9251.8 Baby 310
8.9252.0 Diverse Jika/Znojmo 306
8.9253.6 Livo 302
8.9271.1 Mio 39
8.9271.2 Mio 39
8.9299.8 Olymp 311
8.9299.9 Diverse Jika/Znojmo 211
8.9310.1 Domino 299
8.9327.1 Diverse Jika/Znojmo 247
8.9327.1 Zeta 248
8.9327.2 Diverse Jika/Znojmo 310
8.9327.4 Zeta 247
8.9328.1 Olymp 169

8.9328.2 Olymp 170
8.9328.4 Olymp 169
8.9337.0 Dino 306
8.9338.0 Lyra Plus 212
8.9338.1 Lyra Plus 212
8.9338.3 Lyra Plus 212
8.9338.4 Lyra Plus 129
8.9338.5 Lyra Plus 129
8.9338.7 Lyra Plus 212
8.9349.0 Missel / Schwab 312
8.9349.1 Missel / Schwab 312
8.9349.2 Missel / Schwab 312
8.9349.3 Missel / Schwab 312
8.9349.4 Missel / Schwab 312
8.9349.5 Missel / Schwab 312
8.9349.6 Missel / Schwab 312
8.9349.7 Missel / Schwab 312
8.9349.8 Missel / Schwab 312
8.9349.9 Missel / Schwab 313
8.9364.2 Modul 285
8.9364.3 Modul 284
8.9364.4 Modul 284
8.9364.6 Modul 280
8.9364.7 Modul 285
8.9364.9 Modul 283
8.9365.0 Modul 283
8.9365.1 Modul 283
8.9365.2 Modul 283
8.9365.5 Modul 284
8.9365.6 Modul 284
8.9365.7 Modul 284
8.9365.8 Modul 281
8.9365.9 Modul 281
8.9366.0 Modul 281
8.9366.2 Modul 281
8.9366.3 Modul 281
8.9366.4 Modul 281
8.9366.5 Modul 281
8.9367.3 Modul 283
8.9371.0 Modul 249
8.9371.1 Modul 249
8.9407.8 Domino 267
8.9417.0 Diverse Jika/Znojmo 311
8.9417.1 Diverse Jika/Znojmo 129
8.9424.6 Diverse 92
8.9424.9 Diverse 91
8.9437.1 Lyra Plus 311
8.9438.0 Lyra Plus 310
8.9438.2 Lyra Plus 310
8.9438.3 Lyra Plus 310
8.9440.0 Diverse Jika/Znojmo 311
8.9461.4  Diverse  313
8.9480.3 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9480.4 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9480.5 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9480.6 Diverse Jika/Znojmo 299
8.9480.7 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9480.8 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9480.9 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9481.0 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9481.1 Diverse Jika/Znojmo 300
8.9481.7  Diverse 271
8.9481.8  Diverse 271
8.9504.9 Mira 304
8.9507.1 Golem 267
8.9507.2 Golem 267
8.9517.7  Diverse 310
8.9703.7 Baby 290
8.9748.5 Tigo 129
8.9770.1  Diverse 304
8.9777.2 Diverse Jika/Znojmo 310

8.9902.5 Diverse 96
8.9910.3 Diverse 275
8.9921.0 Diverse Jika/Znojmo 299
8.9925.6 Olymp 310
8.9964.6 Modul 280

4.5529.2 Tigo 135
4.5529.3 Tigo 135
4.5529.4 Tigo 135
4.5530.1 Tigo 138
4.5531.1 Tigo 138
4.5532.1 Tigo 144
4.5550.2 Zeta 250
4.5550.3 Zeta 250
4.5550.4 Zeta 250
4.5550.5 Zeta 251
4.5550.6 Zeta 251
4.5552.2 Zeta 251
4.5555.2 Zeta 252
4.5555.3 Zeta 252
4.5555.4 Zeta 252
4.5556.2 Zeta 253
4.5556.3 Zeta 253
4.5556.4 Zeta 253
4.5570.1 Clear 194
4.5570.3 Clear 194
4.5570.5 Clear 195
4.5571.1 Clear 194
4.5571.3 Clear 194
4.5571.5 Clear 195
4.5572.1 Clear 194
4.5572.3 Clear 194
4.5572.5 Clear 195
4.5573.1 Clear 194
4.5573.3 Clear 194
4.5573.5 Clear 195
4.5580.1 Pure 20
4.5580.2 Pure 20
4.5583.1 Pure 20
4.5583.2 Pure 20
4.5587.1 Pure 20
4.5587.2 Pure 20
4.5590.1 Pure 21
4.5590.2 Pure 21
4.5593.1 Pure 21
4.5593.2 Pure 21
4.5595.1 Pure 21
4.5595.2 Pure 21
4.9180.1 Cubito 52
4.9180.2 Cubito 52
4.9181.1 Cubito 54
4.9181.2 Cubito 54
4.9182.1 Cubito 58
4.9182.2 Cubito 58
4.9183.1 Cubito 53
4.9183.2 Cubito 52
4.9184.1 Cubito 63
4.9184.2 Cubito 63
4.9186.1 Cubito 42
4.9186.2 Cubito 61
4.9186.3 Cubito 61
4.9186.4 Cubito 65
4.9211.1 Cubito 53
4.9211.2 Cubito 55
4.9212.1 Cubito 52
4.9212.2 Cubito 54
4.9212.3 Cubito 56
4.9212.4 Cubito 58
4.9420.1 Clear 194
4.9421.1 Clear 194
4.9422.1 Clear 194
4.9423.1 Clear 194
4.9427.1 Clear 195
4.9428.1 Clear 195
4.9429.1 Clear 195
4.9430.1 Zeta  175
4.9430.2 Lyra 228

4.9430.3 Cube 188, 191
4.9440.1 Zeta 228
8.1021.2 Tigo 128
8.1021.3 Tigo 128
8.1021.5 Tigo 128
8.1039.0 Zeta 246
8.1039.1 Zeta 246
8.1039.2 Zeta 246
8.1042.2 Cubito 36
8.1042.3 Cubito 36
8.1042.4 Cubito 36
8.1042.6 Cubito 36
8.1061.1 Olymp 166
8.1061.2 Olymp 166
8.1061.3 Olymp 166
8.1061.4 Olymp 166
8.1071.1 Mio 91
8.1071.2 Mio 91
8.1071.3 Mio 91
8.1071.4 Mio 91
8.1121.2 Tigo 128
8.1142.2 Cubito 37
8.1142.3 Cubito 37
8.1142.4 Cubito 37
8.1212.2 Thalia 301
8.1221.6 Tigo 127
8.1221.7 Tigo 127
8.1221.8 Tigo 127
8.1221.9 Tigo 127
8.1242.1 Cubito 37
8.1242.2 Cubito 37
8.1261.1 Olymp Deep 165
8.1261.2 Olymp Deep 165
8.1261.3 Olymp Deep 165
8.1261.4 Olymp Deep 165
8.1301.0 Ibon 305
8.1338.1 Lyra Plus 211
8.1338.2 Lyra Plus 211
8.1338.3 Lyra Plus 211
8.1338.4 Lyra Plus 211
8.1338.5 Lyra Plus 211
8.1338.7 Lyra Plus 211
8.1339.1 Zeta 244
8.1342.1 Pure 20
8.1342.2 Pure 20
8.1342.3 Pure 20
8.1371.4 Mio 94
8.1421.7 Tigo 127
8.1436.1 Lyra 227
8.1436.4 Lyra 227
8.1438.1 Lyra Plus 210
8.1438.2 Lyra Plus 210
8.1438.3 Lyra Plus 210
8.1438.4 Lyra Plus 210
8.1442.0 Pure 38
8.1442.2 Pure 21
8.1471.2 Mio 93
8.1471.5 Mio 93
8.1471.6 Mio 93
8.1471.7 Mio 93
8.1471.9 Mio 92
8.1521.2 Tigo 128
8.1538.1 Lyra Plus 210
8.1538.2 Lyra Plus 210
8.1539.3 Zeta 246
8.1561.2 Olymp 166
8.1561.3 Olymp 166
8.1561.4 Olymp Deep 165
8.1571.1 Mio 91
8.1571.3 Mio 94
8.1661.2 Olymp 167

8.1661.4 Olymp 167
8.1671.1 Mio 92
8.1742.2 Cubito 38
8.1761.2 Olymp 168
8.1761.6 Olymp 168
8.1771.1 Mio 92
8.1938.0 Lyra Plus 210
8.1938.1 Lyra Plus 210
8.1939.0 Zeta 246
8.1939.1 Zeta 246
8.1961.0 Olymp 165
8.1961.1 Olymp 165
8.1971.1 Mio 91
8.1971.3 Mio 91
8.1995.1 Cubito 36
8.2021.3 Tigo 129
8.2039.6 Zeta 247
8.2042.2 Cubito 39
8.2061.1 Olymp 171
8.2064.2 Olymp 295
8.2071.1 Mio 95
8.2115.6 Roman 307
8.2115.7 Roman 307
8.2122.7 Sam 306
8.2174.6 Dino 248
8.2174.7 Dino 248
8.2203.6 Baby 290
8.2203.7 Baby 290
8.2239.6 Zeta 249
8.2239.7 Zeta 249
8.2261.4 Olymp 169
8.2261.6 Olymp 169
8.2261.7 Olymp 169
8.2338.0 Lyra Plus 212
8.2338.2 Lyra Plus 212
8.2361.5 Olymp 171
8.2361.6 Olymp 170
8.2361.7 Olymp 295
8.2361.8 Olymp 170
8.2361.9 Olymp 170
8.2371.6 Mio 97
8.2371.7 Mio 97
8.2421.6 Tigo 129
8.2428.6 Baltic 215
8.2438.4 Lyra Plus 213
8.2438.6 Lyra Plus 213
8.2438.7 Lyra Plus 213
8.2439.6 Zeta 247
8.2461.4 Olymp 170
8.2461.6 Olymp 170
8.2461.7 Olymp 170
8.2471.6 Mio 97
8.2471.7 Mio 97
8.2539.6 Zeta 247
8.2539.7 Zeta 247
8.2571.6 Mio 95
8.2628.2 Lyra Plus – Scandia 214
8.2628.3 Lyra Plus – Scandia 214
8.2628.9    Lyra Plus – Scandia 214
8.2638.4 Lyra Plus 213
8.2638.6 Lyra Plus 213
8.2638.7 Lyra Plus 213
8.2761.2 Olymp 170
8.2761.3 Olymp 170
8.2761.4 Olymp 170
8.2771.2 Mio 96
8.2771.3 Mio 96
8.2771.4 Mio 97
8.2821.2 Tigo 129
8.2821.3 Tigo 129
8.2821.4 Tigo 129
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Kompletné informácie nájdete na webových stránkach www.jika.cz/pro-profesionaly/skoleni/.
Školenie pre profesionálnych projektantov, obchodných partnerov a ďalších odborníkov pripravujeme na mieru podľa individuálnych 
potrieb zadávateľa. Oblasti a návrh tém nájdete v dokumente Sprievodca tréningovými aktivitami LAUFEN CZ s.r.o.                                          
Na vašu objednávku či akúkoľvek otázku vám odpovie vedúci centra produktového vzdelávania Milan Košdy, tel.: 601 588 417.

Dôležitým základom pre kvalitný návrh, realizáciu kúpeľne i pre odborné poradenstvo zákazníkovi je dostatok odpovedajúcich 
informácií priamo od výrobcu. Preto už radu rokov poriadame školenia pre profesionálov (inštalatérov, obchodných partnerov, 
projektantov atď.) v našom Centre vzdelávania a informácií LAUFEN CZ vo výrobnom podniku v Znojme. Každoročne tu vyškolíme 
stovky odborníkov. Centrum prispôsobuje tréningové moduly rôznym skupinám s dôrazom na technické informácie, na predajné 
výhody, prípadne na užívateľskú hodnotu produktov atď. Vyškolení odborníci využívajú novo nadobudnuté skúsenosti pre prácu 
s výrobkami všetkých značiek z portfólia spoločnosti LAUFEN CZ, teda JIKA, LAUFEN a ROCA. 

preda jný t ím značky J ika v  SR

záručný ser v is

Záručné podmienky vrátane záručných lehôt jednotlivých výrobkov nájdete na strane 317.

Obchodný zástupca značky JIKA pre východné a stredné Slovensko
Zbyněk Plško, tel.: +421 903 262 132 
E-mail: zbynek.plsko@sk.laufen.com

Obchodný zástupca značky JIKA pre západné Slovensko
Rudolf Šebok, tel.: +421 903 723 132
E-mail: rudolf.sebok@sk.laufen.com

Špecialista obchodných projektov – SK
Iveta Karelová, tel.: +421 911 284 373
E-mail: iveta.karelova@sk.laufen.com

Stavebné projekty: 
Iveta Karelová, tel.: ++421 911 284 373 
e-mail: iveta.karelova@sk.laufen.com

V rámci dvojdenného bezplatného školenia (a to vrátane ubytovania a stravy) čaká účastníkov tiež príjemný spoločenský 
program s večerným posedením pri dobrom víne v nezameniteľnej atmosfére historických vínnych sklepov. Doprava je 
individuálna, na vlastné náklady. 

Centrum produktového vzdelávania / Školiace centrum 
www.jika.cz/pro-profesionaly/skoleni/
e-mail: cvi@cz.laufen.com
tel.: +420 515 204 336
mobil: +420 606 637 788

JANUÁR

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JÚL

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AUGUST

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SEPTEMBER

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

OKTÓBER

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVEMBER

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DECEMBER

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FEBRUÁR

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MAREC

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

APRÍL

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MÁJ

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JÚN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

X X

dvojdňové školenie 
inštalatérov na 
výrobky značky Jika, 
a zaujímavosti Laufen, 
Roca

1 2

štátny sviatok alebo 
deň pracovného 
pokoja ČR

Ekofinal, Priemyselná 2, 949 01 Nitra 
kontaktná osoba: Tibor Jašo, tel.: +421 903 479 518
E-mail: ekofinal@ekofinal.sk

Dlhoročný spolupracovník spoločnosti 
LAUFEN CZ. Autor setu TIGO, 
nábytku CUBITO a LYRA plus ctí 
tradičné smery architektúry a zároveň 
však vyznáva inováciu a originalitu. 
Jeho práca je po zásluhe ovenčená 
úspechmi a prestížnymi oceneniami. 
Zásadne ho v jeho tvorivej práci 
ovplyvnilo Japonsko – svojou 
skromnosťou a prirodzenosťou, ktorá 
je jasne čitateľná v líniách 
navrhovaných kolekcií.

Vyštudovaný strojár a majiteľ 
dizajnérskeho štúdia Process Product 
Design Peter Wirz pochádza zo 
švajčiarskeho Brienzu. Kým sa začal 
venovať priemyslovému dizajnu, 
úspešne reprezentoval svoju krajinu 
v behu na 5000 m. Pre Laufen 
Bathrooms navrhol niekoľko 
kúpeľňových radov. Pokračuje 
v úspešnej spolupráci so značkou 
JIKA, z jeho návrhov vzišli keramické 
výrobky sérií MIO, OLYMP a LYRA plus.

Vďaka víťazstvu v českom kole 
medzinárodnej súťaže Jump the Gap 
2009 prenikol Petr Kubík do sveta 
designu. Následne začala jeho 
spolupráca so značkou JIKA, lebo 
vyhral výberové konanie na inováciu 
nábytku MIO. Jeho cieľom bolo 
vytvoriť nábytok pre všetky generácie, 
svieži nezvyčajným dizajnom  
a dokonale funkčný.

Školenie inštalatérov

Školenie zahŕňa teoretickú časť, prehliadku výrobného závodu s ukážkou 
najmodernejších výrobných technológií a predovšetkým praktický nácvik montáže. 
Absolventi získajú certifikát spôsobilosti pre montáž daných výrobkov. LAUFEN 
CZ s.r.o. na webových stránkach www.jika.sk navyše odporúča kontakty na 
certifikovaných absolventov kurzov všetkým svojim zákazníkom.
O voľných termínoch odborných školení v CVI v Znojme sa môžete informovať na 
našich webových stránkach v sekcii pre profesionalov/skolenia, na emailovej 
adrese cvi@cz.laufen.com alebo telefonicky u produktového špecialistu Libora Žáka 
na čísle 606 637 788.

v programe školení okrem iného nájdete:

 katalógy a cenníky,
  riešenie reklamácií – súvisiace zákony 
a normy,
  inštalácie keramických produktov (umývadlá, 
urinály, klozety, bidety ap.),
 nastavenie a výmena ventilov, sedačiek,
 prehľad produktov.

ško len ie kontakty

Naš i  d iza jnér i

Michal Janků JANCI Co Peter Wirz Process designPetr Kubík Kubík design



V Znojme vznikol v roku 1878 vôbec prvý európsky keramický podnik Ditmara, ktorý 
založil bývalý stotník c. k. rakúsko-uhorskej armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábal sa tu 
predovšetkým riad a sedliacka majolika. Až celé štvrťstoročie po smrti zakladateľa 
(v roku 1920) tu majitelia novo vytvorenej spoločnosti Ditmar–Urbach zaviedli výrobu 
umývadiel, vaní a drezov zo žiarohliny. Po znárodnení v roku 1945 vznikli Keramické 
závody Znojmo a na nasledujúcich päťdesiat rokov sa stali jedným z najmodernejších 
podnikov v regióne, združovali Znojmo, Teplice a Bechynu. Keramik Holding Laufen, 
ktorý už od roku 1991 vlastnil Jihočeskú keramiku v Bechyni, sa stal v roku 1995 novým 
vlastníkom Keramických závodov Znojmo. V roku 1991 bola zaregistrovaná značka 
sanitárnej keramiky JIKA (názov vznikol spojením označenia JIhočeská keramiKA). 
Španielska spoločnosť Roca prevzala Keramik Holding Laufen v roku 1999 a značka 
Jika sa zásluhou akvizícií materskej spoločnosti stala súčasťou najväčšieho výrobcu 
sanitárnej keramiky na svete. V Českej republike od roku 1999 háji záujmy fi rmy 
Roca a zastupuje značky Roca, Laufen a Jika spoločnosť LAUFEN CZ s. r. o. 
Viac na www.jika.sk.

Keramická výrobná továreň v Bechyni oslávila v roku 2011 50 rokov od svojho 
založenia. Od roku 1962 tu započala výroba sanitárnej keramiky. V roku 2012 sme 
k tomuto významnému dátumu vydali knihu s názvom „Království keramické krásy“.

Značka Jika podporuje nádejných študentov designu
Jedinečnú príležitosť pripravila pre študentov Ateliéru Keramického designu z Plzne 
česká značka kúpeľňového vybavenia JIKA. Mladí dizajnéri si mohli počas prípravy 
záverečných prác vyskúšať vývoj vlastného solitérneho kusu priamo vo výrobnom 
závode v Bechyni. V prípade zakúpenia študentskej práce podporíte nielen 
samotných študentov, ale i tento projekt, ktorý si dáva za cieľ podporovať mladé 
a nádejné talenty.
V prípade záujmu nás kontaktujte na emaile galerie@cz.laufen.com. 

Vila Tugendhat
Dvere brnianskej funkcionalistickej vily 
Tugendhat sa po rozsiahlej rekonštrukcii 
opäť otvorili verejnosti. Skupina popredných 
architektov si vytýčila spoločný cieľ, 
repliky dotiahnuté do posledných detailov 
a maximálna autentičnosť priestorov. Výzvy sa 
veľmi podarene ujala i znojemská keramička 
Laufen pod dohľadom dizajnéra Daniela Piršca.

Viac ako milión korún pre choré deti
Spoločnosť laufen CZ a Nadačný fond Kapka naděje 
pomohli s rekonštrukciou kúpeľní detských oddelení
desiatich nemocníc celej Českej republiky v celkovej 
hodnote 1 045 296 korún. Prezidentka NF Kapka
naděje Vendula Svobodová a generálny riaditeľ 
Laufen CZ Ladislav Dvořák s potešením konštatovali, 
že oproti pôvodnej dohode sa podarilo spoluprácu 
navýšiť takmer o 200 000 korún. A dohodli sa na 
pokračovaní úspešnej spolupráce i v ďalších rokoch.

Rudolf Ditmar vymyslel olejové lampy„Viennese Moderateur lapms“, ktoré ovládli celý svet.

Nautilus 1897Bratia Ditmarovci založili továreň v Znojme.

Továreň v Znojme zakúpili Lichtensternovci, majitelia keramickej továrne vo Willhemsburgu.

Zlúčenie fi rmy R. Ditmar a Urbach na akciovú spoločnosť. 
V r. 1920 ako prvý v Európe zahájili výrobu umývadiel, vaní a drezov.

Továreň bola vyvlastnená a od 1. 1. 1939 prevzal továreň koncern Ostmark - Keramik A. G. so sídlom vo Viedni.

Továreň bola dňa 1. marca 1945 postihnutá bombardovaním. Výroba bola vedením koncernu zastavená.
Dňa 27. 12. 1945 bola továreň „zoštátnená“ znárodnením.

Založenie moderných keramických závodov v Bechyni.

Prudký rozvoj bytovej výstavby. 1977 produkcia kombinačných klozetov.

Logo Jihočeskej keramiky.1990 vznikli Znojemské keramické závody a.s. 

Keramik Holding AG laufen sprivatizovala Jihočeskú keramiku, a.s., závod v Bechyni.

Logo navrhnuté podľa loga LAUFEN s plamienkom. 1995 logo s claimom.

Keramik Holding AG laufen sprivatizovala Keramické závody a.s. Znojmo.

V tomto roku došlo k založeniu spoločnosti LAUFEN CZ 
a stáva sa súčasťou spoločnosti ROCA Sanitario, S.A

produktové logo

Logo s claimom Moja kúpeľňa. Začiatok predaja vodovodných batérií a doplnkov.
2006 Začiatok predaja kúpeľňového nábytku Cubito. Rozvoj výroby nábytku vyústil v samostatnú výrobu v roku 2012.

Kompletovanie vodovodných batérií JIKA.

Spoločnosť LAUFEN CZ s.r.o sa stáva výrobcom kompletného kúpeľňového 
vybavenia. (Vlastná výrobná linka nábytku a batérií).

Sériová výroba a kompletovanie kúpeľňového nábytku JIKA.

1950 vznikol národný podnik Znojemská keramika. 1958 bol podnik premenovaný na Keramické závody n. p. Znojmo.

Po smrti R.Ditmara r. 1895 založili jeho dediči obchodnú spoločnosť „Kunstthonwarenfabrik 
Rudolf Ditmar Erben. Prosperujúca továreň bola ocenená na 1 498 845 rakúskych korún.

Rudolf Ditmar zakladá továreň vo Viedni. 135 rokov vyh lásene j  vý roby v  Zno jme

50 rokov bechynske j  továrne

Podporu jeme

Rea l i zu jeme

Pomáhame
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Továreň bola vyvlastnená a od 1. 1. 1939 prevzal továreň koncern Ostmark - Keramik A. G. so sídlom vo Viedni.

h is tór ia  & súčasnosť h is tór ia  & súčasnosť

Prudký rozvoj bytovej výstavby. 1977 produkcia kombinačných klozetov.
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Na internetových stránkach značky Jika nájdete najnovší 
zoznam produktov, predajcov i aktuálne novinky zo sveta 
kúpeľní a toaliet.
 
Na týchto stránkach nájdete i zoznam certifikovaných 
inštalatérov Jika, ktorí boli vyškolení v našom školiacom 
centre v Znojme.  

V Dome umenia Jihomoravského muzea v Znojme (Masarykovo námestie 11) môžete nahliadnuť do histórie najstaršej 
továrne na výrobu sanitárnej keramiky v Európe. Výstava usporiadaná ku 135. výročiu založenia továrne Znojmo sa 
otvára 18. júla a potrvá do 7. októbra 2013.

Návštevníci, ktorí pri vchode správne odpovedia na anketovú otázku, majú VSTUP ZDARMA. Otázka je jednoduchá:
Kto založil továreň na keramiku v Znojme a v ktorom roku to bolo?
Ak neviete, odpoveď nájdete na stránkach katalógu, ktorý držíte v ruke.

Galér ia  kúpeľn í  Laufen  s lužby zákazníkom

www.jika.sk

V roku 2004 bola v Prahe na Námestí  
I. P. Pavlova otvorená Galéria kúpeľní Laufen. 
Ide o prvý projekt svojho druhu v Českej republike, ktorý 
vám na ploche takmer 700 m2 predstaví kompletný 
sortiment produktov značiek Laufen, Roca a Jika. Vo veľmi 
príjemnom prostredí si môžete v pokoji posedieť bez toho, 
aby vás ktokoľvek prehováral na kúpu. V Galérii kúpeľní 
sa totiž výrobky nepredávajú, tá slúži predovšetkým ako 
zdroj inšpirácie a miesto, kam sa môžete pozrieť, ak si 
neviete rady s kúpeľňou, potrebujete svoj „výber“ ukázať 
partnerovi alebo architektovi, alebo sa chcete iba pozrieť, 
čo ponúka svetový líder na poli kúpeľňovej keramiky. 
Príjemný personál vám ochotne odpovie 
na otázky a poradí, aké výrobky budú 
pre vašu kúpeľňu najvhodnejšie.

SK 03/2013
Tlačové chyby sú vyhradené. Modely a technické detaily zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače.  
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a detailov.
Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny bez DPH platné do 31. 3. 2014.
LAUFEN SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.

LAUFEN SK s.r.o.
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 252 621 024, Fax: +421 252 621 025, E-mail: office.bratislava@sk.laufen.com

Galéria kúpeľní Laufen
I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovej ulice), 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 337 701, e-mail: galerie@cz.laufen.com
www.galerie-koupelen.cz




