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PREHĽADY

KÚPEĽŇA OD A DO Z
Jika vám ponúka kompletné vybavenie kúpeľne - od keramiky,
cez vane, sprchové kúty, dvere, steny, vodovodné a sprchové
batérie až po kúpeľňové doplnky.

VIETE, ŽE...
História značky Jika siaha až do druhej polovice
19. storočia a prakticky od svojho vzniku suverénne
zaujíma v Českej republike postavenie jednotky medzi
výrobcami kúpeľňovej keramiky.
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UMÝVADLÁ A NÁBYTOK
CUBITO

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

CUBITO
130 × 48,5 cm

75 × 45 cm
ľavé, pravé

MIO NOVINKA

MIO NOVINKA

55 × 45 cm
60 × 45 cm
65 × 45 cm
80 × 45 cm

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

130 × 45 cm

NOVINKA

DEEP BY JIKA

LYRA PLUS VIVA

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

LYRA PLUS

LYRA PLUS
80 × 48 cm

50 × 41 cm
55 × 45 cm
60 × 49 cm
65 × 52 cm

50 × 43 cm
55 × 45 cm
60 × 45 cm

do nábytku
55 × 45cm
60 × 46cm
65 × 48cm

LYRA PACK

CUBE
53 × 45 cm
65 × 48 cm

CUBE
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm
100 × 43 cm
120 × 43 cm
dvojumývadlo
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50 × 33,5 cm
60 × 33,5 cm

PETIT
40 × 23 cm

vo variante aj so
zrkadlom a osvetlením
dvierka v pravej
i ľavej variante

VIETE, ŽE...
Špeciálna povrchová úprava keramiky
JIKA perla uľahčuje údržbu, predlžuje
životnosť (iba séria Cubito Pure a Mio).

Závesy skriniek sú
testované na dodatočnú
záťaž 100 kg.

Kvalitné dverové pánty a pojazdy sú
testované na 20 000 cyklov, takže
ich nebudete musieť čoskoro meniť.

cena od

297,08 €

ABS hrany lepené PUR lepidlom
zaisťujú najvyššiu vodeodolnosť.

Zásuvky majú pojazdy
s maximálnym výsuvom.

Pojazdy zásuviek sú vybavené
brzdou s dojazdom.
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ZÁPUSTNÉ, VSTAVANÉ,
ŠPECIÁLNE UMÝVADLÁ A MISY
CUBITO

CUBITO PURE
50 × 35 cm
umývadlová
misa

55 × 41 cm

LIPSY

CUBITO PURE
ø 40 cm
umývadlová
misa

52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

drez DORIS

MIO
56,5 × 41 cm

IBON

64 × 55 cm

59 × 45 cm

UMÝVADLOVÉ DOSKY NA MIERU CUBITO
tmavá borovica
dub
biela

**
*

** kruhový výrez pre sifón
umývadla podľa šablóny
**
*

** kruhový výrez pre sifón
umývadla podľa šablóny
**
*

* výrez pre umývadlo
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Umývadlové dosky na mieru
Cubito rozširujú sortiment
série Cubito Pure. Sú vyrábané
v niekoľkých prevedeniach,
zaručia dostatok priestoru
a možno ich kombinovať so
skrinkami pod dosky. Ich
súčasťou je aj držiak na uterák.
Do dosiek je možné osadiť ako
umývadlové misy Cubito Pure,
tak zápustné umývadlo Cubito.

VIETE, ŽE...

UMÝVADLOVÁ MISA CUBITO PURE. Tenké
steny vzbudzujú luxusný dojem zdôraznený
tiež umiestnením umývadla na dosku, jeho
tvarom aj keramickou zátkou.

HRANATÁ UMÝVADLOVÁ MISA CUBITO
PURE stavia na originálny tvar. Jednoduché
čisté línie, tenké steny a geometrický dizajn.

UMÝVADLO DŽBER
je prvým produktom projektu JIKA ART. Vzniklo v spolupráci LAUFEN CZ a pražskej UMPRUM
ako klauzúrna práca Barbory Vinařové pod vedením Maxima Velčovského.
Džber patrí medzi umývadlá tzv. „na dosku“ v dolnej časti má priemer 41, v hornej potom
46 cm a výšku 20 cm. Ucho, ktoré je možné využiť na zavesenie uteráka, ho navyšuje
o ďalších 10 cm.
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UMÝVADIELKA
CUBITO

CUBITO ľavé
45 × 34 cm

CUBITO pravé
45 × 25 cm

MIO

45 × 25 cm

TIGO
45 × 36 cm

DEEP BY JIKA
45 × 23,5 cm

DEEP BY JIKA

LYRA plus

45 × 37 cm

LYRA plus

NOVINKA
40 × 34 cm

50 × 23 cm

LYRA plus ľavé

45 × 37 cm

PETIT

LYRA plus pravé

40 × 23 cm

40 × 31 cm

40 × 31 cm

CUBE
45 × 43 cm

ROHOVÉ UMÝVADLO A UMÝVADIELKO
DEEP BY JIKA
55 × 56 cm
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DEEP BY JIKA
45 × 46 cm

VIETE, ŽE...

Značka Jika ponúka široký sortiment umývadiel, ktoré sú
vhodné nielen na toaletu, ale vyriešia aj problémy
s priestorom v malej kúpeľni. V kombinácii so skrinkou
neuberajú priestor a pomôžu udržať v kúpeľni poriadok.

cena setu 1+1:

119,23 €
Umývadlová výklopná skrinka v kombinácii
s umývadlom Cubito je široká 44 cm a hlboká
iba 24 cm. V ponuke je v dekore dub, tmavá
borovica alebo biely lesklý lak.

Set Petit tvorí umývadielko s batériou vpravo
(40 × 23 cm) so skrinkou (L / P). Môže byť
doplnené zrkadlovou skrinkou alebo
zrkadlom, vždy s osvetlením. K dispozícii je
v štyroch farebných variantoch.

cena umývadielka
Lyra plus

52,00 €
Moderné geometrické umývadielko Lyra plus
(40 × 34 cm) možno kombinovať aj
s jednodverovou skrinkou v bielej farbe.

Elegantným aj praktickým riešením v malej
kúpeľni je aj skrinka s otváracími dvierkami
a umývadielkom Tigo (45 × 23,5 cm). Skrinka
je v dekore jaseň alebo biely lesklý lak.

cena umývadielka Deep
cena umývadielka Lyra plus

58,79 €

37,15 €
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KOMBINAČNÉ KLOZETY
PURE

MIO

TIGO

v. 43 cm / hĺ. 67 cm

v. 40 cm / hĺ. 68 cm
v. 48 cm / hĺ. 72 cm

V

v. 40 cm / hĺ. 62 cm

V

DEEP BY JIKA

V

DEEP BY JIKA

LYRA plus

v. 45 cm / hĺ. 67 cm

v. 43 cm / hĺ. 65 cm

v. 40 cm / hĺ. 63 cm

v. 48 cm / hĺ. 67 cm

STOJACE KLOZETY
PURE

DEEP BY JIKA

LYRA plus

hĺ. 56 cm

hĺ. 54 cm

V

V

DINO

WC BABY
hĺ. 39 cm
ploché
splachovanie

hĺ. 46,5 cm

SAM
hĺ. 54 cm
hĺ. 47 cm
ploché splachovanie

Nádržka
pre samostatne stojace WC

hĺ. 46,5 cm

Podomietkový modul
pre samostatne stojace klozety

STOJACE BIDETY
hĺ. 56 cm

/10

DEEP BY JIKA

MIO

PURE

hĺ. 58 cm

hĺ. 54 cm

LYRA plus
hĺ. 54,5 cm
hĺ. 53,5 cm

VIETE, ŽE...
Dvojité splachovanie
Dual Flush 3/4,5 l
výrazne ušetria vodu.

Plastová vložka
zabraňuje roseniu
a kondenzácii vody.

Odpad Vario umožňuje
vodorovné, zvislé aj
šikmé napojenie.

Dômyselný mechanizmus
Slowclose spomaľujúci
sklápanie WC dosky.

43 cm

62 cm

cena
WC misa 151,12 € + nádržka 110,51 € + doska slowclose 69,11 € = 330,74

€

V
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ZÁVESNÉ KLOZETY
PURE

MIO rimless

hĺ. 54 cm

hĺ. 53 cm

TIGO
vo variante aj
s uzavretým
oplachovacím
kruhom

hĺ. 49 cm

DEEP BY JIKA

DEEP BY JIKA handicap

LYRA plus rimless NOVINKA

DINO rimless

hĺ. 51 cm

hĺ. 70 cm

s hlbokým splachovaním hĺ. 53 cm
skrátená verzia hĺ. 49 cm

hĺ. 53 cm

PODOMIETKOVÉ MODULY
pre umývadlá

pre bidety

pre urinály

pre závesné
výlevky

tlačidlo PL8

tlačidlo PL9

146 cm

pre závesné
klozety

30 cm

pre závesné
klozety

NOVINKA
automatické tlačidlo PL3
infračervený senzor

tlačidlo PL3

ZÁVESNÉ BIDETY
hĺ. 54 cm
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TIGO

MIO

PURE

hĺ. 54 cm

DEEP BY JIKA
hĺ. 49 cm

hĺ. 51 cm

LYRA plus
hĺ. 53 cm

VIETE, ŽE...
Má nadčasový
dizajn, takže sa hodí
do každého interiéru.

Klozet rimless - bez oplachového
kruhu, spĺňa najvyššie
požiadavky na hygienu.

Špeciálna povrchová
úprava keramiky JIKA perla
uľahčuje údržbu
a predlžuje životnosť.

Ultra tenká WC doska má
mechanizmus spomaľujúci
sklápanie proti hluku
a poškodeniu keramiky.

Podomietkový modul má
dvojité splachovanie 3/4,5 l,
ktoré šetrí vodu.

Čisté hladké línie sa
veľmi ľahko udržujú.

Podomietkové
moduly
ponúkajú
elegantné
riešenie pre
malé i veľké
priestory.
WC Mio rimless 262,88 €
+ WC doska Slowclose 96,78 €
+ podomietkový modul 186,14 €
+ tlačidlo chróm 51,72 €
= cena celkom 597,52 €
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AKRYLÁTOVÉ VANE
CUBITO

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

170 × 75 cm
180 × 80 cm

LYRA

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

160 × 80/70 cm
pravá aj ľavá verzia

OCEĽOVÉ VANE
PRAGA

ALMA
160 × 75 cm
170 × 75 cm

170 × 80 cm
180 × 80 cm

TANZA

RIGA
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

160 × 75 cm
170 × 75 cm

150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

160 × 75 cm
170 × 75 cm

TANZA plus

120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm

150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

RIGA mini

Garancia 30 rokov

cena od 209,84

105 × 70 cm

Hrúbka ocele 3 mm
a 3 vrstvy smaltu

€

VAŇOVÉ ZÁSTENY
CUBITO

CUBITO
75 × 140 cm
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TIGO

TIGO
115 × 140 cm

80 × 150 cm

60 × 150 cm

VIETE, ŽE...

Jika ponúka široký sortiment vaní rôznych tvarov,
rozmerov, v oceľovom aj akrylátovom prevedení.
Je len na vás, ktorú z nich si vyberiete.

cena od

299,71 €

VÝHODY AKRYLÁTOVÝCH VANÍ

vyznačujú
sa dobrými izolačnými schopnosťami
materiálu a teplým povrchom
100% sanitárny akrylát Jika si udržiava stálu
farbu a ľahko sa čistí
akrylátové panely sa rýchlo a ľahko upevňujú
a sú alternatívou k nákladnému obmurovaniu
vane
v prípade potreby umožňujú rýchly prístup
k potrubiu pod vaňou

VÝHODY OCEĽOVÝCH VANÍ
s ú hygienické, odolné proti
kyselinám, poškriabaniu i oderu
nepodliehajú zmene farby ani tvaru
pri správnej údržbe majú prakticky
neobmedzenú životnosť
oceľ má hrúbku 1,5 až 1,8 mm alebo
2,5 až 2,8 mm a 3 vrstvy smaltu
pri vani Tanza Plus je hrúbka ocele
3 mm a 3 vrstvy smaltu
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SPRCHOVÉ VANIČKY OCEĽOVÉ
PURE

PURE

SOFIA

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

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

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

SPRCHOVÉ VANIČKY AKRYLÁTOVÉ
DEEP BY JIKA

DEEP BY JIKA
80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

SPRCHOVÉ VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU
PADANA

PADANA
100 × 80 × 3,5 cm
120 × 80 × 3,5 cm
100 × 90 × 3,5 cm
120 × 90 × 3,5 cm

PADANA
80 × 80 × 3,5 cm
90 × 90 × 3,5 cm

90 × 90 × 3,5 cm

SPRCHOVÉ VANIČKY KERAMICKÉ
ITALIA

ITALIA
90 × 72 × 10 cm
100 × 80 × 10 cm
120 × 80 × 10 cm

TIGO

ITALIA
79 × 79 × 10 cm
89 × 89 × 10 cm
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79 × 79 × 10 cm
89 × 89 × 10 cm

100 × 80 × 8,5 cm
pravá aj ľavá verzia

VIETE, ŽE...

Vaničky sú
vysoko odolné,
budú tak v kúpeľni
slúžiť dlhodobo.

SPRCHOVÉ VANIČKY PADANA sú z liateho mramoru.
Tento jedinečný materiál spolu s minimalistickým designom
sú okrasou každej kúpeľne.

Hlavnou
zložkou tohto
jedinečného materiálu
je vápenec v spojení
so živicou.

Liaty mramor
má dokonale hladký
povrch, ľahko sa čistí
a zaručuje vysoko
hygienické
prostredie.

cena od

232,12 €

Výška vaničiek
je iba 3 cm, preto
v priestore vzbudzuje
subtílny a ladný
dojem.

Vďaka odolnosti
proti UV žiareniu
si vaničky Padana
zachovajú trvale
svoju belosť.

Vaničky majú
ostré hrany, preto
sú vhodné pre
zapustenie
do podlahy.
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SPRCHOVÉ STENY BEZRÁMOVÉ/WALK IN PURE
sklenená stena pevná 120, 130, 140 cm

A

B

120 cm
130 cm
140 cm

V

A

80/90 cm
80/90 cm
80/90 cm

sklenená stena bočná 70, 80 cm

V

A

B

V

200 cm
200 cm
200 cm

70 cm
80 cm

80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm

V

A

B

sklenená stena bočná 90, 100, 120, 130, 140 cm

V

A

A

B

V

A

B

V

90 cm
80 cm
80/90 cm
80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm

120 cm
130 cm
140 cm

80/90 cm
80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm
200 cm

A

A

B

V

70 cm
80 cm

80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm

V

A

V

B

A

B

V

70 cm
80 cm

80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm

B

sklenená stena vrátane krátkeho skla 120, 130, 140 cm

B

sklenené steny / walk in do rohu pre sprchovú vaničku
70, 80 x 80 cm
70, 80 x 90 cm
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V

B

V

A

sklenená stena „L” 120, 130, 140 x 80 cm
120, 130, 140 x 90 cm

90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
140 cm

sklenená stena vrátane krátkeho skla 70, 80 cm

A

B

A

B

V

120 cm
130 cm
140 cm

80/90 cm
80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm
200 cm

B

sklenené steny /walk in do priestoru pre sprchovú vaničku
70, 80 x 80 cm
70, 80 x 90 cm
V

A

B

A

B

V

70 cm
80 cm

80/90 cm
80/90 cm

200 cm
200 cm

VIETE, ŽE...

So špeciálnymi sklenenými stenami môžete dokonale
využiť sprchovací priestor vašej kúpeľni.

cena od

716,38 €
8mm
bezpečnostné sklo
vyrobené
v Českej
republike.

Špeciálna
povrchová úprava
JIKA perla GLASS
zaručuje ľahkú
údržbu.

Sú kompatibilné
nielen s oceľovými
vaničkami Pure, ale
tiež s vaničkami
Padana z liateho
mramoru.

Sklá Pure
výborne umiestnite
aj na dlažbu.
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SPRCHOVÉ KÚTY
CUBITO PURE

PURE bezrámový

CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic
Vytvoríte kombináciou pevnej
steny* a sprchových dverí*.

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

LYRA plus

CUBITO PURE

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm
sklo: transparentné
stripy

TIGO

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
sklo: transparentné
Vytvoríte kombináciou Pure
bezrámovej pevnej steny**
a sprchových dverí**.

CUBITO PURE
90 × 90 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

LYRA plus
100 × 80 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm
sklo: transparentné
stripy

SPRCHOVÉ DVERE
CUBITO PURE dvojdielne
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

PURE bezrámové**

CUBITO PURE jednokrídlové*

CUBITO PURE skladacie

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

80 × 195 cm
90 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

LYRA plus jednokrídlové LYRA plus skladacie

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195cm
120 × 195 cm
sklo: transparentné
levá, pravá varianta

80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo: transparentné
stripy

80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo: transparentné
stripy

SPRCHOVÉ PEVNÉ STENY
CUBITO PURE bezrámové**
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195cm
sklo: transparentné

/20

CUBITO PURE*

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
sklo: transparentné
dekor artic

LYRA plus výkyvné
80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo: transparentné
stripy

VIETE, ŽE...

Novinkou sú bezrámové sprchovacie kúty a dvere PURE,
ktoré svojím jednoduchým a čistým dizajnom podčiarknu
elegantný štýl vašej kúpeľne.

cena od

596,16 €

Všetky
sprchové
kúty a dvere
majú špeciálnu
povrchovú úpravu
JIKA perla GLASS
pre jednoduchú
údržbu.

Jika ponúka riešenie, ako ľahko vyriešiť problémy s príliš veľkými rozmermi niky pre sprchovací kút.
Rozširovací profil radu Cubito takmer neviditeľne „nastaví“ sprchový kút či dvere o 30 až 90 mm.
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SPRCHOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
CUBITO-N

CUBITO-N

MIO-N

MIO

CUBITO

CUBITO

MIO

sprchový
termostatický stĺp

MIO

vaňový
termostatický stĺp

MIO

RIO

RIO

RIO

Kompletný sortiment sprchového príslušenstva nájdete na www.jika.sk

TERMOSTATICKÉ BATÉRIE
DEEP by JIKA

termostatická sprchová
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DEEP by JIKA

termostatická vaňová

LYRA

VIETE, ŽE...

Atraktívny dizajn ultratenkej hlavovej sprchy s veľkorysími
rozmermi (300 × 300 mm alebo priemer 300 mm)
rozhodne vylepší váš zážitok zo sprchovania.

 ažďový efekt
d
obmedzovač prietoku 12 l/min.
jednoduchá inštalácia zo
stropu alebo z bočnej steny

cena

cena

205,01 €

189,50 €

TELESKOPICKÝ
SPRCHOVÝ STĹP
poteší užívateľa akejkoľvek kúpeľne,
pretože pri štandardnom zapojení stĺpu
75 cm od zeme sa tak tanierová sprchová
hlava môže umiestniť vo výške od 180 do
220 cm, čo uspokojí aj tých najväčších
dlháňov.
cena

461,90 €

Hlavnými výhodami termostatických batérií je rýchlosť, za ktorú nastaví požadovanú teplotu
a schopnosť udržania rovnakej teploty i v prípade kolísania tlaku alebo teploty privádzanej vody.
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UMÝVADLOVÉ BATÉRIE
CUBITO-N “L”

CUBITO-N

CUBITO-N “XL”

NOVINKA

LYRA

DEEP by JIKA

CUBITO

MIO-N

MIO

NOVINKA

TALAS

TALAS

DINO

rozstup
100 mm

SPRCHOVÉ BATÉRIE
CUBITO-N

CUBITO

DEEP by JIKA

LYRA

MIO-N

MIO

DINO

TALAS

VAŇOVÉ BATÉRIE
CUBITO

CUBITO-N

LYRA

MIO-N

DINO

MIO

TALAS

DINO
rozstup
100 mm

DEEP by JIKA

rozstup
100 mm

DREZOVÉ BATÉRIE
CUBITO-N*

MIO-N NOVINKA

* batériu je možné
použiť aj ako
umývadlovú
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MIO so sprchou

DEEP by JIKA

LYRA

TALAS

Séria Cubito-N ponúka nové elegantné stojančekové
batérie, ktoré vďaka kombinácii okrúhleho tela
s hranatou ovládacou pákou skvele ladí so všetkými
tvarmi umývadiel.

VIETE, ŽE...

Drezovú
stojančekovú
batériu Cubito-N
možné použiť aj
pre umývadlové
misy.

VÝHODY BATÉRIÍ CUBITO-N

105 mm

123 mm

268 mm

v ýber z troch veľkostí
vysoko kvalitné keramické kartuše ∅ 35 mm
perlátory proti usadzovaniu vodného kamena
perlátor Neoperl skrytý – prietok 5 l/min

STANDARD

L

XL

Kompletný sortiment vodovodných
batérií nájdete na www.jika.sk
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KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
PURE

CUBITO

MIO

BASIC

GENERIC

UNIVERSUM pre bezbariérové kúpeľne

Kompletný sortiment kúpeľňových doplnkov nájdete na www.jika.sk
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VIETE, ŽE...

Rovnako ako šaty robia človeka, tak sa ani vaša kúpeľňa
nezaobíde bez elegantných kvalitných kúpeľňových
doplnkov. Sú totiž praktické a zároveň dotvárajú celkový
štýl vašej kúpeľne.

Sú vyrobené
z vysoko kvalitných
kovových materiálov
– mosadz,
nehrdzavejúca oceľ,
zamac.

Kvalitný chrómový
povrch spĺňajúci
EN 248.

Mýdelníky,
pohárky, WC misky
a police jsou vyrobené
z lisovaného
a plaveného skla.

Dizajn výrobkov
navrhujú skúsení
dizajnéri.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Do vysokej skrinky sa
dajú uložiť nielen čisté
uteráky, ale aj celý rad
ďalších nevyhnutností.

ZÁVESNÝ KLOZET
LYRA PLUS RIMLESS
Konštrukcia bez oplachového kruhu
zabraňuje usadzovaniu nečistôt na
ťažko
dostupných
miestach
a prináša tak úplne nový rozmer
čistoty.

Osvetlenie MOONBOX NEW
je praktické a veľmi štýlové.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA LYRA PLUS
UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA
š. 50, 55, 60 cm

š. 50, 55, 60, 65 a 80 cm

š. 40 cm

60 × 46 cm
65 × 48 cm

50 × 43 cm
55 × 45 cm
60 × 45 cm

40 × 34 cm

80 × 48 cm

š. 40 cm

š. 45 cm

KLOZETY

WC DOSKY

BIDETY

hĺ

hĺ
.4
. 4 3 cm
9c
m

hĺ

.6

3c

v. 45 cm

aj vo verzii slowclose

m

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
skrinky pod umývadlo

40 cm

50 cm

55 cm

stredná
skrinka
š. 35 cm
v. 75 cm
hĺ. 25 cm

55 cm

vysoká
skrinka
š. 32 cm
v. 170 cm
hĺ. 25 cm

60 cm
skrinka
stredná
plytká
š. 32 cm
v. 80 cm
hĺ. 13 cm

55, 60 a 65 cm
vysoká
skrinka
š. 32 cm
v. 170 cm
hĺ. 25 cm

60 a 65 cm

zrkadlová
skrinka

š. 77,5 cm
v. 80 cm

AKRYLÁTOVÁ VAŇA

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

80 cm

80 cm
zrkadlo
na doske

zrkadlová
skrinka

zrkadlová
skrinka

š. 40, 50 cm
v. 80 cm

š. 60 cm
v. 80 cm

š. 40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
v. 75 cm

SPRCHOVÉ KÚTY v. 190 cm

SPRCHOVÉ DVERE v. 190 cm

štvorec
štvrťkruh, rádius 55 cm
80 x 80 x 190 cm
80 x 80 x 190 cm
90 x 90 x 190 cm
90 x 90 x 190 cm
vo variante transparentné sklo alebo sklo stripy

jednokrídlové
š. 80, 90 cm

skladacie
š. 80, 90 cm

vo variante transparentné sklo alebo sklo stripy

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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kyvné
š. 80, 90 cm

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Jednoduché tvary
nábytku dopĺňajú
nenápadné úchytky.

Skrinka s umývadielkom
Petit je nielen praktická,
ale aj krásna v každom
interiéri.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBE A PETIT
SKRINKY S UMÝVADLOM CUBE
45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm
100 × 43 cm
120 × 43 cm
dvojumývadlo

skrinky s umývadlom 45, 55 a 65 cm

50 × 34 cm
60 × 34 cm

skrinky s umývadlom 50 a 60 cm

skrinky s dvojumývadlom 120 cm

skrinky s umývadlom 80 a 100 cm

stredná skrinka
š. 34,5, v. 75, hĺ. 25 cm

zrkadlá na doske
š. 100 a 120 cm, v. 75 cm

SKRINKY S UMÝVADIELKOM PETIT
PETIT

PACK
40 × 23 cm

skrinka s ľavo/pravými dverami + umývadielko 40 cm
+ zrkadlo alebo zrkadlová skrinka
+ osvetlenie Moonbox new

zrkadlová skrinka š. 38,4 cm, v. 58 cm

zrkadlo š. 38,4 cm, v. 58 cm

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
Do vysokej skrinky
sa dajú uložiť čisté
uteráky aj celý
rad nevyhnutných
drobností.

Zrkadlové skrinky
sú vybavené dvoma
vnútornými poličkami.

Úchytky majú zaoblený
tvar, príjemný do ruky.
Sú z nerezovej matnej
ocele.

Keramické umývadlo tvorí
elegantnú korunu skrinky
výnimočného tvaru.

Sedátko s důmyslným
mechanismem
zpomalujícím sklápění.

Jednoduché tvary,
mäkko zaoblené
hrany. To je typický
dizajn klozetov DEEP
BY JIKA. Vybrať si
môžte závesný, stojaci alebo
kombiklozet. Poteší nielen
moderným tvarom, ale
predovšetkým minimálnou
spotrebou vody. Na malé
spláchnutie si klozety vystačia
s 3 litrami vody, na veľké
potrebujú 4,5 litra.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA DEEP BY JIKA
umývadlá a umývadielka
50, 55, 60 a 65 cm

š. 45 a 55 cm

50 × 23 cm

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

klozety
hĺ. 51 cm

v. 43 cm

hĺ. 70 cm

v. 46 cm
v. 48 cm

WC doska
hĺ. 54 cm

aj vo verzii slowclose

65
cm

bidety

sprchové vaničky - akrylátové
hĺ. 51 cm

hĺ. 54 cm

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

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
Vaničky Deep by Jika je
možné kombinovať s kútmi
Cubito Pure a Lyra Plus.

kúpeľňový nábytok
skrinky pod umývadlo 50, 55, 60 a 65 cm

vysoká skrinka závesná
š. 30, v. 162, hĺ. 27 cm
zrkadlová skrinka
š. 50, 60 cm, v. 76 cm
ľavý/pravý variant

zrkadlo na doske
š. 50, 60 cm, v. 76 cm

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

2,4 m

2,0 m

Ergonomicky tvarovaná vaňa s rovným dnom je v sprchovacom priestore
široká 80 cm, zvyšok je o desať centimetrov užší a vojde sa teda pohodlne
aj do menších priestorov.

m

80 c

m

70 c

Vaňu dopĺňa špeciálna
zástena z bezpečnostného
skla, ktorá presne kopíruje
jej tvar.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA TIGO
RIEŠENIE PRE MALÉ KÚPEĽNE V PANELOVOM DOME
2,3 m2 + 0,85 m2
VAŇA 160×70/80 CM, UMÝVADLO 65 CM
A ZÁVESNÝ KLOZET TIGO

BEŽNÉ UMÝVADLO 60 CM A ZÁVESNÝ KLOZET

práčka
60×60 cm

Tigo 160×70

Tigo 65

práčka
60×60 cm

Tigo 160×70/80

Tiež s s veľkým umývadlom a práčkou môžete mať v kúpeľni dostatok miesta. Stačí si len
správne vybrať. Umývadlo série Tigo zaberie iba 38,5 cm a ušetrí veľa drahocenného priestoru.
Navyše nad práčku môžete umiestniť plytké skrinky a ukryť do nich všetko, čo potrebujete.

2,4 m2
UMÝVADLO 65 CM
A STOJACÍ KOMBIKLOZET TIGO

Tigo 65

Padana 120×80

UMÝVADLO 80 CM
A STOJACÍ KOMBIKLOZET TIGO

BEŽNÉ UMÝVADLO 55 CM
A STOJACÍ KOMBIKLOZET TIGO

Tigo 80

Padana 120×80

V malej kúpeľni sa ráta každý centimeter. Vďaka najkratšiemu kombiklozetu Tigo s hĺbkou
62 cm a umývadlom Tigo (šírka 65 cm) vytvoríte viac miesta a nebudete sa cítiť stiesnene.
Priestor pod umývadlom môžete využiť pre skrinku na uteráky a vedľa nej umiestniť vysokú
závesnú skrinku na všetky kozmetické nevyhnutnosti. Sprchový kút s vaničkou (120 × 80 cm)
bude skvelou voľbou nielen pre staršiu generáciu.

Tigo 80×100

2,15 m2

So sériou Tigo dokážete i do panelákovej kúpeľne umiestniť práčku, ktorej miesto bolo
predtým na chodbe alebo v kuchyni. Stačí klasické umývadlo nahradiť umývadielkom
Tigo (45 cm) s výklopnou skrinkou a sprchový kút doplniť vaničkou Deep by Jika. Pridajte
kombiklozet (62 cm) alebo závesné WC Tigo (49 cm) a priestor pre práčku, nad ktorú
doporučujeme ešte umiestniť plytkú skrinku, máte pripravený.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Zásuvky majú pojazdy s maximálnym
výsuvom a brzdu s dojazdom. Vyhnete sa
tak „otrieskanému“ nábytku
a nepríjemnému hluku.

Vysoká závesná skrinka je nielen praktická,
ale aj veľmi elegantným riešením pre uloženie
všetkých kúpeľňových „nevyhnutelnosťí“.

43 cm
43 cm
49 cm

62 cm

Najmenšie závesné WC má hĺbku 49 cm.
To však rozhodne nemá žiadny vplyv na
pohodlie. Sedacia časť má štandardných
43 cm ako u ostatných klozetov.

Ideálnym výrobkom pre malé kúpeľne je
kombiklozet Tigo, ktorý má celkovú hĺbku
iba 62 cm.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA TIGO
RIEŠENIE PRE MALÉ KÚPEĽNE

Výškovo nastaviteľný
sprchový stĺp.

Vaňová zástena
pre príjemné
sprchovanie.

Vyhrievacia fólia na zrkadlá
zabraňuje kondenzácii
vzdušnej vlhkosti na jej
povrchu, takže zrkadlo
zostáva neorosené aj po
kúpeli alebo sprchovaní.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

38,5 cm

Kúpeľňový nábytok Tigo N vyniká príjemným a upokojujúcim dizajnom. Vyberať môžete
z dvoch variantov, z prevedenia v klasickej bielej s leskom na dvierkach alebo v dekore svetlého jaseňa s výraznou štruktúrou dreva. Dojem dotvárajú moderné kovové pololesklé úchytky.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA TIGO
RIEŠENIE PRE MALÉ KÚPEĽNE
UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA
65, 80 a 100 cm
65 × 38,5 cm
80 × 38,5 cm
100 × 38,5 cm

45 × 23,5 cm

š. 45 cm

WC DOSKA

KLOZETY
hĺ. 49 cm

i vo verzii slowclose

v. 40 cm
hĺ. 62 cm

BIDET
hĺ. 49 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
skrinky pod umývadlo 65 a 80 cm

skrinky pod umývadielko 45 cm

skrinky pod umývadlo 100 cm

stredná plytká skrinka
š. 32, v. 81, hĺ. 15 cm

vysoká hlboká skrinka
š. 32, v. 162, hĺ. 32 cm

polica pod umývadlo
š. 65, 80, 100 cm

zrkadlá Clear
š. 45, 55, 60, 70 a 100 cm
v. 81 cm

bez osvetlenia s osvetlením

ASYMETRICKÝ SPRCHOVÝ KÚT A VANIČKA

AKRYLÁTOVÁ VAŇA A VAŇOVÁ ZÁSTENA

160 × 80/70 cm
pravá aj ľavá verzia
80 × 150 cm

60 × 150 cm

100 × 80 × 195 cm

100 × 80 × 8,5 cm
pravá aj ľavá verzia
materiál keramika

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Klozet MIO RIMLESS
bez oplachového kruhu, je vskutku
technologickým zázrakom, ktorý
spĺňa všetky náročné hygienické
požiadavky súčasnosti.
Inovatívna konštrukcia klozetu Mio
umožňuje účinné a rovnomerné opláchnutie
celej misy a v súlade s trendom úspory
vody pri splachovaní umožňuje spláchnutie
4,5 / 3 l. Zabraňuje usadzovaniu nečistôt
a nebezpečných baktérií na zle prístupných
miestach a výrazne uľahčuje údržbu toalety.
nutné nastavenie
na 4,5/3l
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA MIO

40 cm

Výškovo nastaviteľný teleskopický sprchový stĺp Mio-N je praktické riešenie
pre celú rodinu. Či ste veľký alebo malý s výškovo nastaviteľným stĺpom si
sprchovanie vždy užijete.

hlavová sprcha Ø 200 mm, ABS
v ýškovo nastaviteľná sprchová tyč v rozmedzí 40 cm
pevný držiak sprchy integrovaný v tele batérie
posuvný držiak sprchy na sprchovej tyči
ručná sprcha Ø 130 mm so 4 funkciami
sprchová hadica 1,7 m s Antitwist proti prekrúteniu
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Prednosťou nábytku Mio-N je jednoduchý nadčasový dizajn umocnený
absenciou úchytiek a to vďaka systému otvárania push to open. Skrinky
pod umývadlo disponujú plnovýsuvnými pojazdmi zásuviek a zatváraním
s brzdou a dojazdom.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA MIO
UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA
55, 60, 65, 80 a 130 cm

55 × 45 cm
60 × 45 cm
65 × 45 cm
80 × 45 cm

130 × 45 cm

64 × 55 cm

45 × 36 cm

WC DOSKA

KLOZETY

BIDETY

aj vo verzii slowclose
hĺ. 54 cm

verzia rimless (bez oplachového kruhu),
a verzia s uzavretým oplachovacím kruhom

hĺ. 58 cm

48 cm

40 cm

hĺ. 53 cm

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
skrinky pod umývadlo 55 cm

skrinky pod umývadlo 60 cm

skrinky pod umývadlo 80 cm

skrinky pod umývadlo 130 cm

stredné skrinky
š. 32, v. 81, hĺ. 32 cm

skrinky pod umývadlo 65 cm

stredné plytké skrinky
š. 32, v. 81, hĺ. 15,5 cm

vysoké skrinky
š. 32, v. 162, hĺ. 32 cm

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
8mm bezpečnostné sklo.

Špeciálna povrchová
úprava JIKA perla Glass
pre jednoduchú údržbu.

Sklenené steny možno
umiestniť aj priamo na
dlažbu bez vaničky.

Ideálnym riešením pre sprchovací kút je spojenie
hlavovej a ručnej sprchy. Môžete si tak naplno užiť
sprchovací efekt veľkej hlavovej sprchy aj mobility
a všetkých individuálnych funkcií ručnej sprchy.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE
SKLENENÉ SPRCHOVÉ STENY PURE

Oceľové vaničky
Pure

200 cm

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

0 cm

70,
80

90,

cm

100
,

120
, 130
, 14

70, 8
0c

m

80,

0 cm

90 c

m

200 cm

120
, 13
0, 1
4

120
, 13
0, 1
4
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8
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m

70,
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120
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80,

90 c
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NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
SPRCHOVÉ DVERE PURE BEZRÁMOVÉ

Dokonalé spracovanie,
čistý dizajn, elegancia to
sú hlavné charakteristiky
sprchových bezrámových
kútov a dverí Pure.

stabilizačná vzpera
k zafixovaniu pevnej steny

masívne chrómové pánty

elegantný dizajn úchytky
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE
SPRCHOVÉ KÚTY PURE BEZRÁMOVÉ

Výška 1950 mm

8mm bezpečnostné
sklo.

Špeciálna
povrchová
úprava JIKA perla
Glass
pre jednoduchú
údržbu.

Možnosť inštalácie
priamo na dlažbu.

sprchový kút PURE
štvrťkruhový bezrámový

Sprchový bezrámový
kút PURE pôsobí
v každom interiéri veľmi
elegantne a vzdušne.
Jednoducho ho
zostavíte zo sprchových
dverí a steny podľa
rozmerov a dispozície
vašej kúpeľne.

sprchová stena PURE
pevná bezrámová

+
š. 80, 90, 100, 120 × 195 cm
ľavý aj pravý variant

=
š. 80, 90, 100 × 195 cm

Sprchový kút kombinujte s vaničkami Pure, Italia a Padana.
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sprchový kút PURE
štvorcový bezrámový

80 × 80 × 95 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
Zrkadlo s diódovým osvetlením
s bezdotykovým senzorom. Môže
slúžiť aj ako nočné orientačné svetlo.

Nábytok Cubito ponúka širokú škálu kombinácií rôznych typov skriniek a ich povrchových úprav.
Sortiment rozširujú dosky s výrezmi pod umývadlá v šírkach 45-75 cm a skrinky pod dosky.

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.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE

Bezrámové sprchové
kúty a dvere možno
inštalovať bez vaničky
iba so žľabom Roca.

Dosky pod umývadlo rozširujú sortiment série Cubito Pure. Sú vyrábané v niekoľkých
prevedeniach a zaručia dostatok priestoru.

Nech už sa v kúpeľni rozhodnete pre variant nábytku v bielej farbe alebo v jednom z drevených
dekorov, vždy bude vaše rozhodnutie správne. Nábytok vo farbe dub i tmavá borovica kúpeľňu
príjemne preteplí. Biela farba Cubito nábytku naopak zastupuje kúpeľňovú klasiku.
/12

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
1

2
4

7

3
6

VÝHODY
NÁBYTKU
CUBITO
Nábytok Cubito ponúkame
v prevedení tmavá
borovica a dub, vyrobený
z laminotrieskových dosiek
so synchronizovanou
štruktúrou dreva, alebo
vo variante biela s bielym
lesklým lakom na čelách
a korpusom so štruktúrou
drevného póru.

5

1 kvalitné koľajničky s plnovýsuvom

5 pojazdy Hettich s celoživotnou garanciou

2 vyššie zásuvky bez výrezu pre sifón

6 pridané relingy (kovové zábradlie) drží

a brzdou dovierania

umožňujú dať do zásuvky viacej
predmetov, kombinujte vždy s miesto
šetriacim sifónom Jika

3 vyšší rozmer zásuviek je praktický pre

kvality a možnosťou 3D regulácie

vyššie predmety a zároveň fixujú zvislú
polohu čielka zásuvky

7 	v prípade skrinky pod dosku je pojazd

vybavený funkciou push to open

uloženie aj väčších fľašiek s čistiacimi
prostriedkami

4 moderné drevené dekory so štruktúrou

a hĺbkou skutočného masívu
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE
KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK
skrinky pod asymetrické umývadielko š. 45cm, batérie P/Ľ

skrinky pod umývadielko 55, 60, 65 cm
skrinky pod umývadielko š. 45cm

skrinky pod umývadielko 55, 60, 65 cm

skrinky pod umývadielko 75 cm
výrez pre umývadlo na ľavej/pravej strane

skrinky pod umývadielko 75 cm
výrez pre umývadlo na ľavej/pravej strane

skrinky pod umývadlo 85 cm

skrinky pod dvojumývadlo 130 cm

skrinky pod dosku š. 64 cm, v. 45 cm

vysoké skrinky
š. 32, v. 162, hĺ. 32 cm
stredné skrinky
š. 32, v. 81, hĺ. 32 cm

stredné plytké skrinky
š. 32, v. 81, hĺ. 15 cm

nízke skrinky š. 32, v. 47 cm

dosky na mieru š. 65 -160 cm s výrezom pre umývadlo Cubito 45-75 cm
dosky na mieru
rezateľné
65-128 cm
dosky na mieru š. 135-220 cm s dvoma výrezmi pre umývadlo Cubito 45-75 cm
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dosky na mieru
rezateľné
128,1-160 cm

dosky na mieru
rezateľné
161,1-210 cm

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ

Dobre zvolené tlačidlo vhodne
doplní interiér vašej kúpeľne.
Vyberať môžete z niekoľkých
dizajnov a rôznych povrchvých
úprav (lesklý chróm, matný
chróm, biela). Kompatibilný
s podomietkovými modulmi Jika.

Klozet Jika Pure je možné získať ako samostatne stojaci, závesný a najnovšie aj ako
kombinovaný. Každý z nich je konštruovaný s maximálnym ohľadom na pohodlie. WC Pure sú
plne kapotované vrátane ukrytých odpadov, čo podstatne uľahčí upratovanie kúpeľne.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE

Tenké steny umývadlove misy Cubito Pure
vzbudzujú luxusný dojem prehĺbený tiež
umiestnením umývadla na dosku.

Hranaté umývadlo Cubito Pure stavia na
originálny tvar.

K umývadlovým misám Cubito Pure odporúčame tieto batérie:

DREZOVÁ STOJANČEKOVÁ
BATÉRIA CUBITO-N
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UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
CUBITO-N „XL“

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
MIO-N

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
Masívne dizajnové
strieborné profily.

Ultratenká hlavová sprcha.

Jedinečný tenký dizajn
sedátka doplnený dômyselným
mechanizmom spomaľujúci
sklápanie.

Elegantný plne kapotovaný klozet
konštruovaný s maximálnym
ohľadom na pohodlie i staršej
generácie.

Oceľové vaničky svojou
jednoduchosťou a výškou iba
3 cm zapadajú do konceptu
kúpeľne budúcnosti.

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 aj
vo veľmi malom priestore.
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KÚPEĽŇOVÁ SÉRIA CUBITO PURE
UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA
55, 60, 65, 75, 85 a 130 cm

asymetrické š. 75 cm

umývadlová misa
50 × 35 cm

umývadlová misa
ø 43 cm

asymetrické
š. 45 cm

š. 45 cm

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

75 × 45 cm

130 × 48,5 cm

dvojzásuvkové
skrinky

štvorzásuvkové
skrinky

dvojzásuvkové
skrinky

skrinka pod asymetrické
umývadielko 45 cm

KLOZETY
hĺ. 54 cm

WC DOSKA
hĺ. 56 cm

v. 43 cm

BIDETY

aj vo verzii slowclose

hĺ. 54 cm

hĺ. 56 cm

AKRYLÁTOVÉ VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

170 × 75 cm
180 × 80 cm

SPRCHOVÉ KÚTY, DVERE A SPRCHOVÉ STENY

75 × 140 cm

115 × 140 cm

vo variante transparentné sklo alebo dekor arctic

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm

80 × 80 × 195 cm
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
vytvoríte kombináciou pevnej
steny a sprchových dverí

90 × 90 × 195 cm 100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

Vodovodné batérie a sprchové príslušenstvo nájdete na stranách 22 a 24 v časti Prehľady.
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80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ,
NEŽ SA PUSTÍTE DO REKONŠTRUKCIE KÚPEĽNE

+
+
+

KÚPEĽŇA DO 2 000 €

+

+

+

+
+

OBKLADY
A DLAŽBY

KÚPEĽŇA 2 000 – 3 800 €
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ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ,
NEŽ SA PUSTÍTE DO REKONŠTRUKCIE KÚPEĽNE

 oľko chcete/môžete/investovať?
K
Kto bude kúpeľňu používať?
Chcete kúpeľňu a samostatné WC alebo kúpeľňu spojenú s WC?
Požadujete vaňu alebo sprchový kút?
Umiestnite do kúpeľne práčku a sušičku?
Vykurovanie centrálne, podlahové alebo rebrík?

TRI KROKY K NOVEJ KÚPEĽNI
1∕

Najprv si urobte nákresy existujúcej kúpeľne s rozmermi, umiestnením dverí a prípadne
okien, elektrinou a odpadom. Potom si odpovedzte na všetky vyššie uvedené otázky
a rozmyslite si, aký štýl kúpeľne by ste chceli mať (napr. Moderné, retro a ďalšie).

2∕

Návrh kúpeľne si môžete vytvoriť aj sami, ale odporúčame ho zveriť skôr do rúk
odborníkov. Naše predstavy totiž nemusia byť vždy realizovateľné s ohľadom na veľkosť
priestoru, umiestnenia odpadu a celkové dispozičné riešenie bytu. Architekti alebo
odborníci v kúpeľňových štúdiách väčšinou pripravia viac návrhov a nájdu vhodné
a praktické riešenie zohľadňujúce všetky aspekty vašej kúpeľne.

3∕

Nechajte si spracovať 3D vizualizáciu vašej novej kúpeľne. Vďaka nej si všetko lepšie
predstavíte a môžete vykonať úpravy ešte predtým, než začnete so stavebnými
prácami. V rámci návrhu si nechajte urobiť aj plán kladenia obkladov a dlažieb.

ODPORÚČAME!
Rekonštrukciu ponechajte na jednej firme. Vyhnete sa tým situácii, kedy jednotlivé
skupiny remeselníkov budú zvaľovať nedostatky na firmy predchádzajúce. Ak nemáte
jasnú predstavu, je ideálne osloviť odbornú firmu. Tá navrhne najvhodnejšie riešenie,
stanoví presnú kalkuláciu a naplánuje harmonogram prác.
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www.jika.sk
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HĽADÁTE INŠPIRÁCIU?
Nájdete ju nielen v minikatalogu, vo vzorkovniach našich predajcov, ale aj
v Prague Gallery Art of Bathrooms. Vstúpte do inšpiratívneho sveta kúpeľní, kde
si môžete svoju budúcu kúpeľňu doslova vyskúšať na vlastnej koži: Vojsť do
sprchovacieho kúta, ľahnúť si do vane, vyskúšať ako vám batéria padne do ruky
... a ak budete potrebovať poradiť, odborný personál vám všetko rád vysvetlí.
Virtuálne sa našou galériou môžete prejsť na www.praguegallery.cz/cz/virtualni-prohlidka
Nechajte sa inšpirovať u našich predajcov. www.jika.sk/predajne_miesta

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
PRAGUE GALLERY
I. P. Pavlova 5, Praha 2
tel.: +420 296 337 701
e-mail: prague.gallery@cz.laufen.com
otváracia doba: Po–Pia 9:00–18:00 hod.
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