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Termék száma Termékleírás Ár
8.9365.8.000.000.1 Nyomólap PL3 Single Flush, fehér színű 5 358 Ft

8.9365.9.004.000.1 Nyomólap PL3 Single Flush, fényes króm színű 9 243 Ft

8.9366.0.007.000.1 Nyomólap PL3 Single Flush, matt króm színű 9 243 Ft

8.9366.2.000.000.1 Nyomólap PL3 Dual Flush, fehér színű 5 358 Ft

8.9366.3.004.000.1 Nyomólap PL3 Dual Flush, fényes króm színű 9 243 Ft

8.9366.4.007.000.1 Nyomólap PL3 Dual Flush, matt króm színű 9 243 Ft

8.9366.5.000.000.1 Nyomólap PL3 Single Flush INOX ANTIVANDAL – rozsdamentes acél 20 604 Ft

Falba épített modulokFalba épített modulok

Előnyös megoldás a víztakarékos öblítésre
    Kiváló minőségű falba épített modulok a tradicionális márkanév alatt

    Modern nyomólapok új dizájnnal 

    Könnyű szerelhetőség és karbantartás 

   Stabil acél keretek - a fali WC-k és bidék terhelhetősége 400 kg 

   5 év garancia, szervíz szolgálat 5 napon belül a vásárlónál 

    Speciális ANTIVANDAL nyomólapok középületekhez

    Speciális modul a panelházak fürdőszobáiba

    Kettős megoldás a víztakarékossághoz:

    Single flush - mindig a beállított vízmennyiséggel öblít, 

például 4,5 l az olyan WC-k számára, amelyek erre vannak bevizsgálva.

    Dual Flush – kis- vagy nagymennyiségű öblítés szükség szerint

    Csendes működés

    100% illeszthetőség a Laufen CZ által forgalmazott termékekre

A fali JIKA modulok kompatibilisek az összes álló, illetve függesztett JIKA WC-vel. A függesztő csavaroknak szabványos fesztá-

volsága van. DN90/DN100 lefolyó könyök, nem szükséges szűkítő idomot alkalmazni a lefolyó csatlakoztatására. Minden Jika 

modul csomagolásában részletes szerelési utasítást talál. Minden csomagolás része a beszereléshez szükséges szett is..

400
kg

Termék száma Termékleírás Ár

8.9365.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM modul a függesztett, falra szerelhető WC részére 
körbefalazás szükségességével, Single vagy Dual Flush nyomólap

26 810 Ft

A függesztett WC-k gazdaságos változata. Falra szereléshez a körbe falazás szükségességével.

Előnyök:  – Single vagy Dual Flush nyomólap
 –  az öblítő szelep univerzális, a nyomólapok bármikor a használati időn belül

kicserélhetők
 – teherbírás 400 kg,
 – utólagos előfalazás 15–90 mm határérték között

Termék száma Termékleírás Ár

8.9365.7.000.000.1 PRO URINAL SYSTEM modul vizeldéhez, melynek rendeltetése 
előfalba vagy a tartó falakba szerelés

39 250 Ft

Előnyök: –  folyamatosan állítható lábak, magassági beállítás 0-tól 200 
mm-ig.

 – modul magassága 1 340 mm
 – robosztus szerkezet, teherbírás 150 kg
 – lefolyó könyök DN 50
 – hozzá tartozik a komplett rögzítő szett

Fali modul vizeldéhez

Termék száma Termékleírás Ár

8.9365.5.000.000.1 PRO BIDET SYSTEM modul bidéhez, melynek rendeltetése 
előfalra vagy tartó falakra szerelés

24 320 Ft

Előnyök: –  állítható lábak, magassági beállítás 0-tól 200 mm-ig.
 – modul magassága 1 140 mm
 –robosztus szerkezet, teherbírás 400 kg
 –  szűkítő a lefolyó könyökön DN 50-ről 30-ra 

(a szállítás része)
 – hozzá tartozik a komplett rögzítő szett

Fali modul bidéhez

Termék száma Termékleírás Ár

8.9365.6.000.000.1 PRO WASHBASIN SYSTEM modul, mosdókhoz, melynek 
 rendeltetése fal elé vagy falba szerelés

21 330 Ft

Előnyök: – állítható lábak, magassági beállítás 0-tól 200 mm-ig.
 – modul magassága 1 140 mm
 –robosztus szerkezet, teherbírás 150 kg
 –  szűkítő a lefolyó könyökön DN 50-ről 30-ra (a szállítás része)
 – hozzá tartozik a komplett rögzítő szett

Fali modul mosdóhoz

Modul 
a függesztett WC-hez

Termék száma Termékleírás Ár

8.9364.9.000.000.1 PRO WC SYSTEM modul a függesztett WC-hez önhordó acél 
kerettel, rögzítés az aljzatra és az oldalfalakba, Single vagy Dual 
Flush nyomólap

33 280 Ft

8.9365.0.000.000.1 PANEL SET tartókeret, rögzítéssel az oldalfalakhoz 8 322 Ft

Ezt a változatot értékelni tudja mindenki, akinek a tervében panelházi fürdőszoba felújítása és
függesztett WC szerelése szerepel. Ez a változat főleg oda készült, ahol a modul mögött házi
szerelvények futnak (vízvezeték lefolyó vezeték, légtechnika, gázvezeték stb.). A JIKA ZKRP modul
alkalmazkodik minden panelházi fürdőszobához, beállítható oldal rögzítőkkel rendelkezik az
univerzális rögzítés érdekében.

Előnyök:  – Single vagy Dual Flush nyomólap
 –  az öblítő szelep univerzális, a nyomólapok bármikor a használati időn belül 

kicserélhetők
 – teherbírás 400 kg
 – ezt követő előfalazás 15–90 mm határérték között
 – fix keret
 – a WC végső magasságának beálíltása
 – szélesség tartomány 800 –1 100 mm

Termék száma Termékleírás Ár

8.9365.2.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM, álló WC részére, falra szerelhető,
Single vagy Dual Flush nyomólapok

18 487 Ft

A legolcsóbb és egyben legegyszerűbb falra szerelhető modul az álló WC részére a JIKA márka
védjegye alatt.

Előnyök:  – Single vagy Dual Flush nyomólap
 –  az öblítő szelep univerzális, a nyomólapok bármikor a használati időn  

belül kicserélhetők

Termék száma Termékleírás Ár

 8.9364.9.000.000.1 PRO WC SYSTEM modul a függesztett WC-hez önhordó acél 
kerettel, rögzítés a hátfalba, Single vagy Dual Flush nyomólap

33 280 Ft

A rendszer egy önhordozó acél keret, amely a padlóhoz és a hátsó falhoz, vagy egy keret
szerkezetre, a gipszkarton tartóprofilokra van rögzítve.

Előnyök:  – Single vagy Dual Flush nyomólap
 –  az öblítő szelep univerzális, a nyomólapok bármikor a használati időn belül 

kicserélhetőek
 – teherbírás 400 kg,
 – szerelést követő előfalazás 15–90 mm határérték között
 – fix keret
 – a WC végső beállításának magassága

Modul a függesztett WC részére

Modul álló WC részére

Modul a függesztett WC-hez

single fl ush, fehér

dual fl ush, fehér

single fl ush INOX ANTIVANDAL – rozsdamentes acél

single fl ush, fényes króm

dual fl ush, fényes króm

single fl ush, matt króm

dual fl ush, matt króm
INOX ANTIVANDAL
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400
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