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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
8.9365.8.000.000.1 PL3 – mygtukas Single Flush, baltas 21,70 €

8.9365.9.004.000.1 PL3 – mygtukas Single Flush, poliruotas chromas 37,43 €

8.9366.0.007.000.1 PL3 – mygtukas Single Flush, matinis chromas 37,43 €

8.9366.2.000.000.1 PL3 – mygtukas Dual Flush, baltas 21,70 €

8.9366.3.004.000.1 PL3 – mygtukas Dual Flush, poliruotas chromas 37,43 €

8.9366.4.007.000.1 PL3 – mygtukas Dual Flush, matinis chromas 37,43 €

8.9366.5.000.000.1 PL3 – mygtukas Single Flush INOX ANTIVANDAL, 
nerūdijantis plienas

80,19 €

Potinkinės sistemosPotinkinės sistemos

Pažangūs sprendimai vandens taupymui
   Modernaus dizaino nuleidimo mygtukai

   Lengvas montavimas ir priežiūra

   Tvirtos konstrukcijos, keliamoji galia 400 kg

   5 metų garantija

    Visuomeninės paskirties pastatams – ANTIVANDAL mygtukas

   Specialus modulis tiks visiems daugiabučių namų vonios kambariams

    Dvejopas sprendimas vandens taupymui:

    Single Flush – nuplovimui visąlaik bus suvartojamas nustatytas vandens kiekis,

pvz., 4,5 litro tiems unitazams, kurie yra sertifikuoti šiam kiekiui.

    Dual Flush – pilnas/dalinis vandens nuleidimas

   Tylus veikimas

   Tinka montavimui su visais LAUFEN, JIKA ir ROCA gaminiais

Potinkinės sistemos JIKA tinka visiems pastatomiems bei pakabinamiems unitazams JIKA. Atstumai tarp montavimo varžtų 

vienodi. Nuotako alkūnė yra DN90/DN100, dėl to jungiant nereikia specialios jungties. Kiekvienoje pakuotėje Jika yra išsamios 

montavimo instrukcijos. Kiekvienoje pakuotėje taip pat yra tvirtinimo detalių rinkinys.

400
kg

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9365.1.000.000.1 modulis BASIC WC SYSTEM, pakabinamiems unitazams, su rėmu, 
būtina montuoti ant sienos, mygtukai Single arba Dual Flush

108,50 €

Ekonomiškas variantas pakabinamiems unitazams. Būtina naudoti plytų mūrinyje.

PRIVALUMAI:  – nuleidimo vožtuvui tinka ir Single, ir Dual Flush mygtukas
 – keliamoji galia 400 kg
 – atstumas nuo sienos iki rėmo gali būti 15–75 mm

Modulis pakabinamiems
unitazams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9365.7.000.000.1 modulis PRO URINAL SYSTEM pisuarui, skirtas montuoti prie 
tvirtos mūro sienos

158,90 €

PRIVALUMAI: –  tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 iki 200 mm
 – modulio aukštis 1 340 mm
 – tvirta konstrukcija, keliamoji galia 150 kg
 – nuotako alkūnė DN 50
 – įeina visas tvirtinimo komplektas

Potinkinis modulis
pisuarams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9365.5.000.000.1 modulis PRO BIDET SYSTEM, skirtas bidė montuoti prie tvirtos
mūro sienos

98,40 €

PRIVALUMAI: –  tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 iki 200 mm
 – tvirta konstrukcija, keliamoji galia 400 kg
 –  guminė nuotako alkūnės perėjimo jungtis nuo DN 50 į 30 

(įeina į komplektą)
 – įeina visas tvirtinimo komplektas

Potinkinis modulis bidė

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9365.6.000.000.1 modulis PRO WASHBASIN SYSTEM praustuvui, skirtas montuoti
prie sienos

86,30 €

PRIVALUMAI: – tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 iki 200 mm
 – tvirta konstrukcija, keliamoji galia 150 kg
 –  guminė nuotako alkūnės perėjimo jungtis nuo DN 50 į 30 

(įeina į komplektą)
 – įeina visas tvirtinimo komplektas

Potinkinis modulis
praustuvams

Modulis pakabinamiems 
unitazams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9365.2.000.000.1 modulis BASIC TANK SYSTEM, pastatomiems unitazams, 
montuojamas ant sienos, mygtukas Single arba Dual Flush

74,80 €

Pigiausias ir kartu paprasčiausias ant sienos montuojamas modulis, skirtas pastatomiems
unitazams.

PRIVALUMAI:  – nuleidimo vožtuvui tinka ir Single, ir Dual Flush mygtukas
 –  nuleidimo vožtuvas universalus, jo aktyvavimo plokštelę (mygtuką) 

galima bet kada pakeisti

Modulis pastatomiems
unitazams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9364.9.000.000.1 modulis PRO WC SYSTEM pakabinamiems unitazams, 
su atraminiu plieniniu rėmu, tvirtinimas prie grindų 
ir galinės sienos, mygtukas Single arba Dual Flush

134,70 €

Sistemoje įrengtas atraminis plieninis rėmas, kuris tvirtinamas prie grindų ir galinės sienos arba
prie gipskartonio karkasinės konstrukcijos.

PRIVALUMAI:  – nuleidimo vožtuvui tinka ir Single, ir Dual Flush mygtukas
 –  nuleidimo vožtuvas universalus, jo aktyvavimo plokštelę (mygtuką) 

galima bet kada pakeisti
 – keliamoji galia 400 kg
 – tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 iki 200 mm
 – atstumas nuo sienos iki rėmo gali būti 15–75 mm
 – tvirtas rėmas
 – galutinio unitazo aukščio reguliavimasModulis pakabinamiems

unitazams

single fl ush, baltas

dual fl ush, baltas

single fl ush INOX ANTIVANDAL – nerūdijantis plienas

single fl ush, 
poliruotas chromas

dual fl ush, 
poliruotas chromas

single fl ush, 
matinis chromas

dual fl ush, 
matinis chromas

INOX ANTIVANDAL

400
kg

400
kg

400
kg

400
kg

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9364.9.000.000.1 modulis PRO WC SYSTEM pakabinamiems unitazams 
su atraminiu plieniniu rėmu, tvirtinimas prie grindų 
ir prie šoninių sienų, mygtukas Single arba Dual Flush

134,70 €

8.9365.0.000.000.1 PANEL SET šoniniai montaimo elementai, tvirtinimui į šonines 
sienas

33,70 €

Šį variantą įvertins tie, kas nori rekonstruoti daugiabučio namo vonios kambarį ir įsirengti pakabinamą 
unitazą. Šis modelis suprojektuotas tokioms vietoms, kuriose už modulio yra namų tinklai (vandens 
ir kanalizacijos vamzdžiai, vėdinimo kanalai, dujų vamzdžiai ir pan.). Modulis PRO WC SYSTEM tiks 
visuose daugiabučių namų vonios kambariuose; šoninius montavimo elementus galima reguliuoti, todėl 
montavimas pasižymi universalumu.

PRIVALUMAI:  – nuleidimo vožtuvui tinka ir Single, ir Dual Flush mygtukas
 –  nuleidimo vožtuvas universalus, jo aktyvavimo plokštelę (mygtuką) 

galima bet kada pakeisti
 – keliamoji galia 400 kg
 – tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 iki 200 mm
 – atstumas nuo sienos iki rėmo gali būti 15–75 mm
 – tvirtas rėmas
 – galutinio unitazo aukščio reguliavimas
 – pločio diapazonas 800–1 100 mm
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