Na internetových stránkách značky JIKA
najdete nejnovější seznam produktů,
prodejců i aktuální novinky ze světa
koupelen.
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Galerie koupelen Laufen – služby zákazníkům
I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 337 701, E-mail: galerie@cz.laufen.com, Po–Pá 9–18 h.
V roce 2004 byla v Praze na náměstí I. P. Pavlova otevřena Galerie koupelen Laufen. Ano, čtete správně, galerie. Jedná se o první projekt svého druhu v České republice, který vám na ploše téměř 700 m2 představí kompletní sortiment produktů značek Laufen, Roca a Jika.
Ve velmi příjemném prostředí můžete v klidu posedět, aniž by vás kdokoli přemlouval ke koupi. V Galerii koupelen se totiž výrobky neprodávají, slouží především jako zdroj inspirace a místo, kam se můžete podívat, pokud si nevíte rady s koupelnou, potřebujete svůj „výběr“
ukázat partnerovi nebo architektovi nebo se chcete pouze podívat, co nabízí světový lídr na poli kompletního koupelnového vybavení.
Příjemný personál vám ochotně odpoví na dotazy a poradí, jaké výrobky budou pro vaši koupelnu nejvhodnější, aniž byste se museli rychle
rozhodnout a něco koupit.
Kontaktní údaje Vašeho prodejce:

rady | tipy | inspirace
CZ 04/2013
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a detailů.
Minikatalog neobsahuje všechny výrobky. Kompletní sortiment naleznete na www.jika.cz. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH a jsou platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
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akrylátová čtvercová vanička
OLYMP

novinka

keramická čtvercová vanička
NEO-RAVENNA

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

keramická čtvercová vanička
RAVENNA
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

keramická obdelníková vanička
NEO-RAVENNA

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

keramická asymetrická vanička
TIGO

akrylátová čtvrtkruhová vanička
OLYMP

keramická čtvrtkruhová vanička
RAVENNA
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

135 LE T V YHL ÁŠENÉ
VÝROBY VE ZNOJMĚ

baterie CUBITO

baterie MIO

baterie TIGO

Výroba a kvalita koupelnové keramiky
má v českých zemích dlouholetou
tradici. Začíná vznikem prvního
evropského keramického závodu
v roce 1878 ve Znojmě, který založil
bývalý setník c. k. rakousko-uherské
armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábělo
se zde především nádobí a selská
majolika, později zavedla společnost
Ditmar-Urbach také výrobu umyvadel,
van a dřezů ze žárohlíny.

baterie LYRA plus

baterie LYRA

baterie NARIVA

baterie SENSOR INOX

baterie SENSOR

DESIGN

CUBITO

90 × 72 × 11 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

100 × 80 cm

baterie TALAS

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

keramická obdelníková vanička
RAVENNA

keramická obdelníková vanička
NEO-RAVENNA

90 × 72 × 8 cm

Dlouholetá tradice a v yhlášená
kvalita byly hlavními důvody, proč
přední světoví hráči v této oblasti –
nejprve značka Laufen a posléze
Roca – spojili své síly s česk ými
výrobci a do svého portfolia zařadili
v roce 1999 rovněž značku Jika.

ocelová čtvercová vanička
SOFIA

MIO

PURE

HERITAGE

baterie OLYMP

baterie DINO
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ASYMETRICKÉ UMYVADLO 60 × 34,5 cm

2 481,UMYVADLOVÁ BATERIE Mio, s automatickou zátkou,
chrom, 2 670,- SKŘÍŇKA POD UMYVADLO, bílý lesklý lak,
2 zásuvky, 8 397,- VYSOKÁ SKŘÍŇKA, bílý lesklý lak, police
v dekoru ořech, 7 890,- ZÁVĚSNÉ WC Cubito, s funkcí
Total Clean zaručující dokonalé omytí, 4 269,- WC SOUPRAVA,
série Design, sklo, chrom, 676,- DVOJITÝ DRŽÁK toal. papíru,
série Design, chrom, 722,- DRŽÁK RUČNÍKU, série Design,
chrom, 969,- ZRCADLO, 55 × 64 cm, 3 117,- OSVĚTLENÍ,
halogenové, IP44, 100 W, 2 005,- PODOMÍTKOVÝ MODUL
pro závěsné WC, 3 766,- TLAČÍTKO Dual Flush, k podomítkovému
modulu, matný chrom, záruka 5 let, 1 298,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

ŽIJTE
BUDOUCNOSTÍ
I důležitá rozhodnutí mohou být dílem okamžiku. Vstupte s námi do
koupelny, v níž se budete moci nadechnout nadčasové elegance
a okamžitě si zamilujete budoucnost. Bude patřit čistým liniím,
noblesnímu vzhledu a naprosto jednoduchým řešením prostoru.
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Víte, že...
praktická umyvadla Pure lze umístit
na desku, doplnit skříňkou nebo jen
zavěsit na zeď a doplnit chromovaným sifonem? Ať už zvolíte umyvadlo (50, 60, 80 × 34,5 cm), nebo
dvojumyvadlo (100 × 34,5 cm) s asymetricky umístěnou baterií, vždy
ve vaší koupelně ušetříte místo.

DETAIL SKŘÍŇKY POD
UMYVADLO
50 cm, 2 zásuvky

7 890,-

Víte, že…
čistě bílý nábytek může koupelnu naplnit jemnými ořechovými tóny? Potěšit se jimi můžete
pokaždé, když otevřete skříňky unikátní koupelnové sestavy
Pure. Jejich luxusní vzhled podtrhují rafinovaně umístěné chromované úchytky vytvořené na
míru, a společně s keramikou tak
vytvářejí elegantní kombinaci.
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1

UMYVADLO, asymetrické, 60 × 34,5 cm, 2 481,-

2

UMYVADLOVÁ BATERIE Mio, s automatickou zátkou,

chrom, 2 670,4

6

3

DRŽÁK RUČNÍKU, série Design, chrom, 969,-

VYSOKÁ SKŘÍŇKA, police v dekoru ořech, 7 890,-

kompletní sortiment na www.jika.cz

na keramické
výrobky
a doplňky JIKA

Poznámka: tato baterie
není v nabídce JIKA.
Doporučujeme baterie Mio.

,5
34

cm

DVOJUMYVADLO
100 × 34,5 cm

6 202,-

SKŘÍŇKA POD DVOJUMYVADLO
100 × 34 cm
lesklý bílý lak, 2 zásuvky, vnitřní část
v dekoru ořech

11 591,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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SKLENĚNÁ POLICE
60 cm, chrom

356,HÁČEK
chrom
DRŽÁK S MÝDLENKOU
chrom

144,-

376,DRŽÁK RUČNÍKU
22,5 cm, chrom

507,DRŽÁK SE SKLENĚNÝM
DÁVKOVAČEM
203 ml

609,DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU
chrom, s krytem

909,DRŽÁK SE SKLENĚNÝM
POHÁRKEM
chrom

405,8

kompletní sortiment na www.jika.cz

DRŽÁK
SE SKLENĚNOU
MÝDLENKOU
12 × 10 cm, chrom

DRŽÁK RUČNÍKU
30 × 12,5 cm, chrom

1 059,-

227,-

STĚRKA NA SKLO
s držákem na stěnu
(série Mio)
DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU
dvojitý, 32,5 × 7,5 cm, chrom

722,-

612,146,-

DRŽÁK SE SKLENĚNÝM
DÁVKOVAČEM
12 × 10 × 16 cm, chrom

DESIGN

HÁČEK NA RUČNÍKY
chrom

549,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
9

ASYMETRICKÉ UMYVADLO

4 761,ASYMETRICKÉ UMYVADLO 75 × 45 cm, pravá varianta,
záruka 10 let, 4 761,- UMYVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
se zátkou Click-Clack, 2 887,- SKŘÍŇKA POD UMYVADLO,
bílá, 1 zásuvka, bez držáku 7 448,- STŘEDNĚ VYSOKÁ
SKŘÍŇKA, bílá, dvířka s matným sklem, 10 688,ZRCADLO, hliníkový rám, 64 × 55 cm, 3 117,- OSVĚTLENÍ,
halogenové, 100 W, IP44, 2 005,- POLICE, bílá,
délka 32 cm, 1 527,- VANA Cubito, 170 × 75 cm,
100% akrylát, zápustná verze, bez podpěr, 6 311,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

SRDCE VELKÉ
KOUPELNY
Život se skládá z obyčejných okamžiků, jejichž jedinečnost si
často neuvědomujeme. Pokud sníte o velké a vzdušné koupelně,
uskutečněte své plány. Odměnou vám bude jedinečný pocit
pokaždé, když do ní vstoupíte.
Nebojte se, ani velká koupelna nemusí vždy znamenat více
práce s úklidem. S povrchovou úpravou JIK Aperla bude
údržba snadnější.
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MÝDLENKA
chrom, sklo

610,ASYMETRICKÉ UMÝVÁTKO
45 × 25 cm, pravé, záruka 10 let

1 917,-

novinka

SIFON Cubito
chrom, mosaz

Víte, že...
asymetrická umývátka jsou jako stvořená
pro malé koupelny? I při zachování odkládací
plochy ušetří díky užšímu tvaru a netradičně
umístěné baterii drahocenné místo.

Na keramické
výrobky JIKA

1 289,-

4

2

3

SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO
vyklápěcí, bílá

4 996,1

SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO,s dvířky,

barva wenge, 3 940,-

2

UMYVADLOVÁ

PÁKOVÁ BATERIE Nariva, novinka, 998,3

HÁČEK NA RUČNÍKY, série Mio,275,-

4

MÝDLENKA, série Design, 227,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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1

TIP
Luxusní scéna pro temná zákoutí
Asymetrické umývátko Cubito je luxusní variantou pro využití každého zákoutí
v podkrovních bytech, malých koupelnách, pokojích pro hosty, ale i při řešení
nedostatku místa v penzionech. Umývátko je možné doplnit skříňkou a získat tak další
příjemný prostor pro uložení potřebných věcí.

novinka
ZRCADLO
96 × 32 cm

2 960,-

KOMBINAČNÍ KLOZET
MIO
Dual Flush 3/6 l,
cena bez sedátka

6 307,-

SKŘÍŇKA POD UMÝVÁTKO
výklopná, se skleněnou poličkou,
barva wenge

4 649,-

WC SOUPRAVA
série Design

676,-
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DETAIL STŘEDNĚ
VYSOKÉ SKŘÍŇKY
korpus bílý, dvířka matné sklo

9 617,-

Víte, že...
ke stále modernímu dvojumyvadlu Cubito
je nyní možné vybrat novou umyvadlovou
skříňku s větším úložným prostorem? Navíc
je k dispozici rovněž v trendové barevné
kombinaci fino a béžový lak. Lze ji doplnit
držákem na ručníky v designu Cubito.

ZRCADLO
hliníkový rám, 128 × 64 cm,
cena bez osvětlení

6 230,-

SKŘÍŇKA POD DVOJUMYVADLO
dvě zásuvky, provedeni fino/béžový
lesklý lak

15 939,STŘEDNĚ VYSOKÁ SKŘÍŇKA
96 × 32 × 30 cm, fino,
dvířka matné sklo

10 349,PODOMÍTKOVÝ MODUL
pro závěsné WC,
včetně tlačítka Dual Flush

5 064,SKŘÍŇKA POD DVOJUMYVADLO
jedna zásuvka, provedení fino

8 497,14

kompletní sortiment na www.jika.cz

ZRCADLO
55 × 64 cm, hliníkový rám

3 117,PODOMÍTKOVÝ MODUL
pro závěsné WC s rámem, včetně
tlačítka, v provedení matný chrom

5 973,-

ZÁVĚSNÉ WC Cubito
s funkcí Total Clean

4 269,-

VYSOKÁ SKŘÍŇKA
jednodveřová, korpus bílé
lamino s dekorem dřeva,
dvířka bílý lesklý lak

10 474,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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1
7

3

2

6
4
5

PODOMÍTKOVÝ MODUL
pro samostatně stojící WC,
cena bez tlačítka

2 596,-

POLIČKA VELKÁ,
provedení fino
délka 64 cm

1 625,-

STOJÍCÍ WC Mio
Vario odpad, cena bez sedátka

3 762,KONTEJNER NA KOLEČKÁCH
fino nebo wenge, možno
doplnit sedákem

11 097,16

SEDÁK PRO KONTEJNERY
béžový, umělá kůže

1 897,-

1

DESKA s výřezem pro umyvadlo Cubito 65 cm, fino, délka 128 cm, 3 399,-

2

PODPĚRA pod umyvadlovou desku, vhodná jako držák ručníku, 1 277,-

3

UMYVADLO, 65 cm, 2 381,-

4

DESKA s výřezem pro 2 umyvadla Cubito 65 cm,

wenge, délka na přání (od 135 do 220 cm), 4 956,pod desku, wenge, 1 ks, 6 406,desku, wenge, 1 ks, 6 510,-

7

6

5

SAMOSTATNÁ SKŘÍŇKA

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA s umístěním pod

ZRCADLO, série Clear, s integrovaným bočním LED

Víte, že...
už nemusíte ráno bojovat s ostatními členy
domácnosti o místo u umyvadla? Pořiďte
si hned dvě a vyhněte se ranním frontám.
Vhodnou volbou je také dvojumyvadlo, které ušetří prostor a vaši peněženku.

osvětlením, 60 × 81 cm, IP44, 14 W, 4 593,- Zrcadlo je možné doplnit vyhřívací fólií
proti rosení, cena od 419,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

kompletní sortiment na www.jika.cz

VYSOKÁ SKŘÍŇKA
wenge, střední dvířka, květinový
dekor Cubito, cena včetně nožiček
a bez krycí desky

13 160,-

ZRCADLO
128 × 64 cm

6 230,DVOJUMYVADLO
130 × 48,5 cm

9 356,-

SKŘÍŇKA POD DVOJUMYVADLO
2 zásuvky, 129 × 67 × 46 cm, včetně
nožiček a držáku na ručníky

16 911,-

17

1

UMYVADLOVÁ BATERIE, se zátkou Click-Clack, chrom, 2 887,-

BATERIE, bez sprchové sady, chrom, 3 713,chrom, 2 610,-

4

3

2

VANOVÁ KOHOUTKOVÁ

HORNÍ SPRCHA, se sprchovým ramenem,

RUČNÍ SPRCHA, chrom, 351,-

5

RUČNÍ SPRCHA, chrom, 336,-

6

VANOVÁ

PODOMÍTKOVÁ BATERIE, 3polohový přepínač na ruční a horní sprchu a napouštění vany,
chrom, 6 094,-

7

ROHOVÝ VENTIL, 3/8” - 1/2”, chrom, 2 ks, 410,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

1

2

kompletní sortiment na www.jika.cz

3

7

6

5
4
4

18

POLICE
délka 50 cm, sklo,
chromované držáky

545,-

DRŽÁK RUČNÍKŮ
chrom

635,DRŽÁK ČASOPISŮ
chrom

1 940,ZÁVĚSNÁ TYČ NA RUČNÍKY
55 cm, chrom

1 709,KERAMICKÝ DÁVKOVAČ
chrom

846,kompletní sortiment na www.jika.cz

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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SPRCHOVÝ KOUT CUBITO
80 × 80 cm, výška 185 cm,
transparentní, 6mm sklo

9 444,-

Víte, že...
květinový dekor sprchového koutu koupelnu příjemně zútulní
a transparentní provzdušní a zvětší? Bezpečnostní sklo odolá
i vodním hrátkám nejmenších členů domácnosti a s minimální
námahou je udržíte čisté díky povrchové úpravě JIKAperla
GLASS. Šetřete svůj čas, čím rychleji uklidíte, tím dříve se budete moci věnovat důležitějším věcem!

Masivní stříbrný lesklý profil
sprchového koutu s logem JIKA.

Ložiskové pojezdy pro snadné
otevírání a zavírání.

Minimalistická madla dveří
sprchového koutu jsou výrazným
designovým prvkem.

Výklopný systém pro pohodlnější
údržbu. Magnetické lišty zaručují
dokonalou těsnost.

VÝHODY SPRCHOVÝCH KOUTŮ:

& RAVENNA

Kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna,
Neo Ravenna, Olymp, Sofia).
6mm bezpečnostní sklo transparentní
nebo s květinovým dekorem (Cubito).
Masivní stříbrné profily.
Speciální úprava JIKAperla GLASS.
Doporučené přípravky na údržbu
Clean All a Conditioner.
Magnetická těsnění pojezdových dveří.

KERAMICKÁ VANIČKA
Neo Ravenna
80 × 80 cm

2 866,-

TIP
Nebojte se keramiky
Tradiční přírodní materiály si pro ověřenou kvalitu
opět nacházejí cestu do koupelen. Jejich povrch je
nejen krásný, ale také se snadno udržuje a je odolný vůči
poškábání. Stoprocentní tvarová stálost a neomezená
životnost z nich vytváří jedinečné kousky, které ocení
každý, kdo si potrpí na kvalitu a preciznost.

VÝHODY KERAMICKÝCH VANIČEK:
Prodloužená záruka keramiky JIKA je 10 let.
Protiskluzová úprava ANTISLIP.
Odolnost vůči změnám teploty a poškrábání.
Doporučujeme kombinovat se sprchovými kouty
a dveřmi JIKA (Cubito, Cubito pure, Mio, Lyra plus).

20

na keramické vaničky

PEVNÁ STĚNA
sklo Arctic, 80 × 195 cm

SPRCHOVÉ DVEŘE
dvojdílné, 100 × 195 cm,
transparentní sklo

4 577,195 cm

6 899,-

SPRCHOVÉ DVEŘE
jednodílné, 80 × 195 cm, sklo Arctic

6 033,Víte, že …
sprchové kouty Cubito pure velmi snadno přizpůsobíte rozměrům své
koupelny? Vybrat si můžete ze tří typů zavírání dveří – posuvných dvojdílných, jednokřídlých nebo skládacích, a to dokonce bez ohledu na tradiční
rozměry sprchových koutů a dveří. Jika přichází na trh s novinkou, která
lehce vyřeší potíže s příliš velkými rozměry niky pro sprchový kout.
Rozšiřovací profil řady Cubito je snadným a velmi chytrým řešením, jak si
pomoci. Takřka neviditelně „nastaví“ sprchový kout či dveře a jednoduše, ale
hlavně spolehlivě uzavře celý prostor, který máte k dispozici. Použít lze jeden
profil z každé strany dveří a rozšířit tak stěnu sprchového koutu o 20–35 mm
v případě jednoho rozšiřovacího profilu, resp. o 40–70 mm při přidání dvou
profilů. Cena profilu: 934 ,-

VÝHODY:
Prodloužená záruka 5 let.
Kompatibilita s vaničkami JIKA
(Ravenna, Neo Ravenna, Olymp, Sofia).
Masivní stříbrné profily.
Speciální úprava JIKAperla GLASS.
Doporučené přípravky na údržbu Clean All
a Conditioner.
Výška sprchových koutů a dveří 1 950 mm.
6mm bezpečnostní sklo transparentní
nebo s dekorem Arctic.

Jednoduché linie hliníkových profilů
koutu i výrazného madla.

Výklopný systém s pojezdovými
ložisky pro pohodlnější údržbu.

Clean All,
čisticí prostředek,
akční cena 361,z koncentrátu
0,5 l vyrobíte až
100 litrů roztoku.

Detail skleněné výplně koutů
v designu Arctic.

Conditioner,
speciální emulze,
akční cena 663,s 0,5 l emulze
vystačíte 1 rok

kompletní sortiment na www.jika.cz

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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UMYVADLO, šířka 85 cm

4 344,VYSOKÁ SKŘÍŇKA bílá, 6 745,- ZRCADLO S POLICÍ, 2 417,SKŘÍŇKA pod umyvadlo, 1 zásuvka, bílá, 5 089,UMYVADLOVÁ BATERIE Mio, chrom, 2 690,- TLAČÍTKO
k podomítkovému modulu, chrom mat, 1 298,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

VDECHNĚTE
KOUPELNĚ ŽIVOT
Hrajte si s barvami, odvažte se a dejte své koupelně nový náboj.
Koupelnový nábytek přináší tolik možností, jen najít odvahu.
Překvapí vás promyšlené úložné prostory a kvalitní zpracování
v každém detailu. I jednoduchý design skrývá nečekané.

23

WC KOMBIMÍSA S NÁDRŽÍ
Vario odpad, hluboké splachování

6 307,BIDET
stojící, záruka 10 let

2 929,-

24

POLICOVÝ DÍL
hloubka 32 cm

SEDÁTKO S POKLOPEM
antibakteriální duroplastové
sedátko se zpomalovacím
mechanismem Slowclose

1 924,-

2 053,-

5

1

UMYVADLOVÁ BATERIE,

s automatickou zátkou, chrom, 2 690,2

DVOJUMYVADLO, 130 cm, 7 255,-

3

SKŘÍŇKA pod dvojumyvadlo,

4
1

2 zásuvky, ořech, 7 728,4

DVOJITÝ DRŽÁK se skleněnými

pohárky, chrom, 705,-

5

DVOJITÝ

HÁČEK NA RUČNÍKY, chrom, 449,-

2

3

kompletní sortiment na www.jika.cz

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Víte, že...
ne velikost, ale tvar vany určuje komfort
relaxace? Jemné křivky rohové vany MIO
uspokojí i nejnáročnější požitkáře bez
nároku na prostor. Akrylátovou vanu lze
buď sladit se zbytkem koupelny pomocí
obložení, nebo využít speciálního akrylátového panelu, který podobně jako vana
nemění v průběhu času svoji barvu.

ASYMETRICKÁ VANA
100% akrylát, 150 × 105 cm,
zápustná, včetně podpěr,
(160 × 105 cm, 9 673,-)

TIP

8 436,-

K asymetrické vaně doporučujeme vanovou zástěnu MIO, která je vyrobena z bezpečnostního 6mm transparentního skla
s úpravou JIKAperla GLASS. Cena 7 788,Více informací na www.jika.cz.

Poznámka: Akrylátovou vanu Mio
nabízíme také ve variantě s panelem.
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ZRCADLO
64 × 57 cm
(police pod zrcadlo, 1 262,-)

1 663,K ZÁVĚSNÉMU WC
NEZAPOMEŇTE
ZVOLIT SPRÁVNÝ
PODOMÍTKOVÝ
MODUL A TLAČÍTKO.

UMYVADLO
55 × 43 cm
10 let záruka

1 609,TLAČÍTKO PL3 DUAL FLUSH
k podomítkovému modulu, bílé

753,UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA
ořech, 1 zásuvka, 65 × 39 cm

4 369,ZÁVĚSNÉ WC
s funkcí Total Clean
zaručující dokonalý oplach

3 847,26

ZÁVĚSNÝ BIDET
bez postranních otvorů
na připojení vody

3 663,-

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU
60 cm, 2 zásuvky, dekor ořech

6 127,-

1

2

4
3

Zásuvka je testována
na zatížení 30 kg.

BÍLÁ/BÍLÁ

1

BÍLÁ/OŘECH

UMYVADLOVÁ BATERIE, baterie je vybavena perlátorem, na kterém se neusazuje

vodní kámen, 2 690,-

2

UMYVADLO, 60 × 47 cm, 1 758,-

SKŘÍŇKA, se 2 zásuvkami, dvířka v dekoru ořech, 5 192,-

4

3

STŘEDNĚ VYSOKÁ

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA,

dvířka ořech, 4 369,- K umyvadlovým skříňkám Mio doporučujeme místo šetřící sifon, 534,-

HOME SERVIS

záruční servis u zákazníka

BÍLÁ/BOLTON

Víte, že...
naši designéři myslí při navrhování
nábytku jak na design, tak na snadnou instalaci? Díky speciálnímu
3D uchycení zavěsíte skříňky i na
nerovné zdi v panelákových koupelnách. Na rozdíl od levnějšího
nábytku používáme kvalitní lepidla
odolávající vlhkosti. Další výhodou
jsou odolné ABS hrany zabraňující
mechanickému opotřebení nejvíce
namáhaných částí.

kompletní sortiment na www.jika.cz
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1

UMYVADLOVÁ BATERIE s funkcí Optim Eco, chrom, 2 690,-

2

HORNÍ SPRCHA

s dešťovým efektem, chrom, 1 083,- SPRCHOVÉ RAMENO (objednat zvlášť), 520,3

SPRCHOVÝ SET obsahuje ruční sprchu (5 funkcí), držák a hadici 1,7 m, 1 289,-

4

PODOMÍTKOVÁ BATERIE vanová-sprchová, s přepínačem, 2 292,-

ruční sprchy, otočný, 184,7

6

5

DRŽÁK

DŘEZOVÁ BATERIE s výsuvnou sprchou, chrom, 4 394,-

ROHOVÝ VENTIL, 3/8” - 1/2”, chrom, 2 ks, 390,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

kompletní sortiment na www.jika.cz

2

průtok
9 l/min.

20 cm
4

6

1

3

5

7

28
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KOŠÍČEK NA MÝDLO
chrom

565,POLICE NA RUČNÍKY
SE ZÁVĚSNOU TYČÍ
délka 59 cm, chrom

2 126,DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU
chrom

939,DVOJHÁČEK
NA RUČNÍKY
chrom

449,-

na doplňky
Mio

29

novinka

DOKONALÝ
KOMFORT
V KAŽDÉM
DETAILU
Designové umyvadlo, velkorysé dvojumyvadlo, atypický sprchový kout, tvarovaná vana, prostorné odkládací plochy, dostatek
různých skříněk v luxusní povrchové úpravě. Taková může být
koupelna vašich snů. Respektuje cit pro propracování každého
detailu, ladí s různými styly interiérů.
Koupelnová řada Tigo je pestrá paleta, ze které jako malíř stvoříte mistrovské nadčasové dílo pro početnou rodinu, náročný pár
i skromnější prostory.

DVOJUMYVADLO 125 × 38,5 cm

7 191,DVOJUMYVADLO, 125 × 38,5 cm se skříňkou, 2 zásuvky, bílá, 13 663,- ASYMETRICKÁ VANA 160 × 80/70 cm, zápustná
verze, ergonomicky tvarovaná, 5 853,- PANEL k vaně, 100% akrylát, 4 270,- VANOVÁ ZÁSTĚNA, 6mm bezpečnostní
sklo, zakřivená, pravá verze, 80 × 150 cm, vhodná také ke sprchování, 6 640,- NÍZKÁ SKŘÍŇKA, bílá, s dvířky
a 1 zásuvkou, 7 696,- SPRCHOVÁ SADA MIO, držák, ruční sprcha (1 funkce), sprchová hadice, novinka, 1 148,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

31

1

ASYMETRICKÝ SPRCHOVÝ KOUT Tigo, 100 × 80 cm, 6mm transparentní sklo s úpravou JIKAperla GLASS,

novinka, 10 728,3

2

ASYMETRICKÁ KERAMICKÁ VANIČKA Tigo , 100 × 80 cm, novinka, 4 316,-

bílá, novinka, 9075,7

SPRCHOVÝ SLOUP Lyra, polohovatelná výška, 3 991,- (cena bez sprchového příslušenství)
5

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA, bílá, 4 300,-

6

POLICE NA RUČNÍKY Pure, se závěsnou tyčí, chrom, 2 228,-

4

UMYVADLO 65 cm se skříňkou,

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU Pure, chrom, 909,8

2,6

m

WC SOUPRAVA Pure, chrom, sklo, 582,-

11,75
,775 m

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2

5
7

novinka

rozměr koupelny 1,75 × 2,6 m

1

4

6

3

TIP
Elegantní řešení úzkého prostoru
Atypický sprchový kout Tigo 100 × 80 cm
je na českém trhu naprosto ojedinělým. Je možné ho zakoupit i s vaničkou za 15 044 Kč. Nabízí řešení pro
úzké, delší prostory, jejichž dispozici
nelze ani při náročných rekonstrukcích
změnit. Jeho konstrukce počítá například i s umístěním pračky v těsné blízkosti, aniž by to bránilo pohodlnému
vstupu či otvírání.

32

8

rozměr koupelny 1,2 × 2,6 m

TIP
JIK A nabízí celou řadu
prak tick ých v y lepšení.
Vysouvací šňůra na prádlo
ze série Generic vás zbaví
problému, kam s drobnou
přepírkou či kde přehodit
mokrou pláštěnku. Šňůra
je dlouhá 2 m a vytahuje
se ze zásobníku o průměru 9 cm pevně připevněného na zdi.

ŠŃŮRA NA PRÁDLO
série Generic

604,1

novinka
4

UMYVADLO
65 × 38,5 cm

2 197,5

DRŽÁK POD UMYVADLO
chrom

993,-

3

Víte, že...
nabídka umy vadel Tigo
go
začíná u asymetrického
ho
umývátka 45 × 24 cm s výklopnou skříňkou a končí
nčí
u dvojumyvadla s velkokorysou odkládací plochou?
ou?
Nová umyvadla s jemnou
ou
linií prohlubně mají různě
zně
široké odkládací plochy.
hy.
Vytvoří nepřehlédnutelelnou designovou tečku za
stylem vaší nové koupelny.
ny.

1

2

SPRCHOVÉ DVEŘE Cubito pure,

120 × 80 cm, 6mm transparentní sklo
s úpravou JIKAperla GLASS, 7 684,2

POLICE POD UMYVADLO bílá,

délka 65 cm, 2 195,-

3

KERAMICKÁ

VANIČKA Neo Ravenna, 120 × 80 cm,
7 478,-

4

UMYVADLOVÁ BATERIE

Talas, chrom, 599,-

5

SIFON Mio,

chrom, 960,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

kompletní sortiment na www.jika.cz
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3
10

4
7

9

1

5
6

8

2

1

ASYMETRICKÉ UMÝVÁTKO 45 × 24 cm, s výklopnou skříňkou, 5 871,-

lze objednat pouze společně s umývátkem Tigo, 45 × 24 cm
hranu zrcadla, 2 360,6

4

3

2

VÝKLOPNÁ SKŘÍŇKA, bílá,

OSVĚTLENÍ Stella, 230 V, 6 W, umístění na

ZRCADLO, série Clear, 45 × 81 cm, 1 751,-

5

ZÁVĚSNÉ WC, délka 49 cm, 2 543,-

MĚLKÁ SKŘÍŇKA, zelená, 5 179,- (na fotografii jsou 2 skříňky instalované nad sebou)

MODUL s rámem pro závěsné WC, 4 673,- TLAČÍTKO PL3 single flush, bílé, 753,série Generic, 5 litrů, leštěný nerez, 443,-

9

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

PODOMÍTKOVÝ

ODPADKOVÝ KOŠ,

DRŽÁK toaletního papíru, série Pure, s krytem, chrom, 909,-

POLICE NA RUČNÍKY, série Basic, chrom, 1 599,-

34

8

7

10

kompletní sortiment na www.jika.cz
6

5
3
4

2

PODOMÍTKOVÝ MODUL
Basic WC system pro závěsné WC

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU
55 × 41 cm, skříňka v provedení
woodline mokka, výhodná
cena kompletu

2 597,-

6 158,-

1

49 cm

SPRCHOVÝ KOUT Cubito pure
80 × 80 cm, s prodlouženou zárukou
5 let, výška 195 cm

9 803,1

KERAMICKÁ VANIČKA Neo Ravenna, 80 × 80 cm, 2 866,-

woodline mokka, 5 602,-

3

chrom, 635,-

VYSOKÁ SKŘÍŇKA,

ZRCADLO 55 × 81 cm s integrovaným osvětlením, série

Clear, zářivka, IP44, 14 W, 5 036 ,5

2

4

ROHOVÝ KOŠÍČEK série Generic 20 × 20 × 6 cm,

SPRCHOVÁ TYČ Mio, 864,-

6

POLICE NA RUČNÍKY, série Pure,

chrom, 2 228,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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6

3

7

1
11
2

8

4

5
9

1

UMYVADLOVÁ BATERIE Tigo s automatickou zátkou, chrom, 1 690,-

se zásuvkou, zelená, výhodná cena 8 118,10

4

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU, 55 × 37 cm,

VYSOKÁ SKŘÍŇKA, dvoudveřová, zelená, 4 skleněné police, 9 785,-

SPRCHOVÝ KOUT Lyra plus, 90 × 90 × 190 cm, s úpravou JIKAperla GLASS, záruka 3 roky, 7 754,-

VANIČKA Ravenna, 90 × 90 cm, 4 300,bez příslušenství, 1 491,485,-

9

1 621,-

8

6

RUČNÍ SPRCHA Lyra plus, 3 funkce proudů, 358,-

11

7

5

KERAMICKÁ

SPRCHOVÁ BATERIE Tigo

SPRCHOVÁ HADICE Mio, 2 m, se systémem Anti twist proti překroucení, zesílená stříbrnou PVC,

SEDÁTKO S POKLOPEM Slowclose, 1 659,HORNÍ MĚLKÁ SKŘÍŇKA, bílá, 4 300,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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3

2

10

WC SOUPRAVA včetně kartáče, volně stojící, série Generic, chrom,

kompletní sortiment na www.jika.cz

DRŽÁK ČASOPISŮ
Cubito

1 940,ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ DUAL
FLUSH 3 / 4,5 LITRU
NÁDRŽ PROTI OROSENÍ

TIP
Poprvé si můžete v sortimentu
Jika zakoupit kombinační klozet s úsporným splachováním
s nádržkou 3/4,5 l, která je navíc
opatřena další plastovou vložkou proti rosení a kondenzaci
vlhkosti.
Plně kapotovaný klozet zajišťuje snadnou údržbu a díky délce
62 cm představuje ideální řešení
pro panelákové koupelny i bez
nutnosti bourání.

62 cm
KOMBINAČNÍ KLOZET
kapotovaný ke zdi, s délkou 62 cm,
variabilní připojení odpadu

5 174,TLAČÍTKO
k podomítkovému
modulu

753,-

Víte, že ....
závěsné WC Tigo má délku pouze 49 cm? Pokud jej navíc doplníte sedátkem s poklopem Slowclose, získáte jedinečně tichého společníka, který bez ztráty pohodlí uspoří cenné centimetry malé koupelny. Zkrácená délka klozetu neznamená
zkrácení sedátka.
Navíc k závěsnému WC nebo kombiklozetu Tigo lze použít
sedátko, které splní funkci bidetu. Sedátko Multiclin mateřské
značky Roca s ručním ovládacím displejem vybavené fénem
a dvěma sprškami, klozetu Tigo skvěle padne a vaše malá
koupelna zdvojnásobí své možnosti. Cena 18 632 Kč.

SEDÁTKO SLOWCLOSE
antibakteriální, duroplast,
lehce odnímatelné

1 659,-

ZÁVĚSNÉ WC
s délkou 49 cm

2 543,SEDÁTKO MULTICLIN ADVANCE
Round, značka Roca, Softclose

37

Víte, že …
s nábytkem série Tigo využijete i nejmenší kousek volného místa? Ať už jsou prostorové dispozice koupelny
jakékoliv, oceníte chytře navržené úchytky, které nepřekáží a neomezují ve volném pohybu. S přehledným
vnitřním členěním skříněk a plechovými organizéry
ukryjete všechny drobnosti dosud se volně povalující
na vaně. Plnovýsuvné pojezdy zásuvek vám zabezpečí
maximální využitelnost úložného prostoru.
Série Tigo nejen ušetří drahocenné centimetry, ale navíc také peněženku, protože i nejmenší umývátko zakoupíte v setu se skříňkou za výhodnou cenu. Teď záleží
už jen na vás, jaké barvě nábytku dáte přednost. Hravé
zelené, jemné bílé nebo teplé oříškové.

Nábytek TIGO lze doplnit plechovými organizéry
na ukládání nezbytných drobností.

Zásuvka je testována
na zatížení 30 kg.

BAREVNÉ VARIANTY NÁBYTKU
1

2

1

KORPUS BÍLÝ, DVÍŘKA BÍLÝ LAK

2

KORPUS A DVÍŘKA WOODLINE

MOKKA

3

KORPUS A DVÍŘKA

WOODLINE CREME

4

KORPUS

WOODLINE CREME, DVÍŘKA BÍLÝ LAK
(na objednávku)

5

KORPUS A DVÍŘKA

ZELENÝ LAK (na objednávku)
kompletní sortiment na www.jika.cz
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4

5

DETAIL ZRCADLA
45 × 81 cm, série Clear s fólií
proti orosení (osvětlení Viola,
40 W, 605,-)

ZRCADLO
S INTEGROVANÝM
OSVĚTLENÍM
série Clear 70 × 81 cm,
IP44, zářivka, 14 W

2 170,-

5 175,Víte, že …

OSVĚTLENÍ
Celina, 230 V, IP44, instalace
na hranu zrcadla, 10 W

2 854,-

zrcadla série Clear mohou mít speciální fólii proti zamlžování? Jen si vzpomeňte, jak to vždy v malé koupelně
vypadá, když si dopřejete vydatnou sprchu. Odteď už
žádné pracné leštění!

TIP

OSVĚTLENÍ
Alena, 230 V, IP44, instalace
na hranu zrcadla, 6 W

2 360,Prostor za zrcadlem
umožňuje pohodlné
připojení k elektrické síti.

ZRCADLA A OSVĚTLENÍ CLEAR

Série Clear je doplněna osvětlením, které ozáří prostor
kolem zrcadla jasným, ale příjemným světlem. Své uplatnění najde především v malých panelákových koupelnách bez denního světla. Díky bezpečnému stupni krytí
IP44 lze umístit do zóny 60 cm od vany.

OSVĚTLENÍ
Stella, 230 V, IP44, instalace
na hranu zrcadla, 6 W

2 360,-

detail broušené hrany zrcadla
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VYSOKÁ SKŘÍŇKA
4 skleněné police
162 × 30 × 27 cm
Na keramické
výrobky

9 785,-

SPRCHOVÝ KOUT
Lyra plus 80 × 80 × 190 cm,
transparentní s úpravou
JIKAperla GLASS pro
snadnější údržbu

7 160,-

ZRCADLO S OSVĚTLENÍM
série Clear, 55 × 81 cm, zářivka

5 036,-

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU
umyvadlo 55 × 37 cm, skříňka
52 × 30 cm se zásuvkou, zelená,
výhodná cena za komplet

8 118,40

ASYMETRICKÉ UMYVADLO
70 × 37 cm, bez nábytku

novinka

2 543,38

,5

cm

DVOJUMYVADLO
125 × 38,5 cm

37

7 191,-

cm

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

,5
38

novinka

cm

nová moderní umyvadla Tigo s netradičně umístěnou baterií jsou
hluboká pouhých 38,5 cm a jsou v šířkách 65, 80, 100 a 125 cm? Interiér podle potřeby dotvoří umyvadlová skříňka nebo nerezový sifon
a police v různém barevném provedení.

37
cm

UMYVADLO
65 × 38,5 cm

2 197,-

UMYVADLO
55 × 37 cm, se skříňkou, mokka

6 040,-

novinka

UMYVADLO
100 × 38,5 cm

4 337,kompletní sortiment na www.jika.cz
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2

ZRCADLO série Clear
s integrovaným osvětlením, 60 × 81 cm,
bezpečnostní krytí IP44, zářivka
(cena zrcadla s LED 4 593,-)

5 076,-

VANOVÁ ZÁSTĚNA
80 × 150 cm, tvarovaná pro
vanu Tigo, 6mm bezpečnostní
sklo s úpravou JIKAperla GLASS

6 640,-

4
3
1

ASYMETRICKÁ VANA
160 × 80 / 70 cm, anatomicky tvarovaná
se sprchovací a koupací částí, cena bez
podpěr, pro instalaci s panelem

6 464,-

6

5

1

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU 55 × 37 cm, výhodná cena za komplet 7 239,-

2

ZRCADLO S INTEGROVANÝM OSVĚTLENÍM,

série Clear, 60 × 81 cm, LED, 4 593,- Možno doplnit o světlo a vyhřívací fólii do rozměru 57,4 × 27,4 cm, 624,BATERIE bez sprchové sady, 1 491,k vaně, včetně sifonu, 1 168,-

6

4

DÁVKOVAČ NA MÝDLO, série Generic, 803,-

5

3

VANOVÁ

AUTOMATICKÁ VANOVÁ VÝPUSŤ

ČELNÍ PANEL k vaně, 2 737,- (BOČNÍ PANEL, 100% akrylát, 1 533,-)

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

kompletní sortiment na www.jika.cz
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c
24

m

UMYVADLOVÁ BATERIE
páková s funkcí Ecodisk

1 690,Víte, že...
vana a sprcha v jednom už není doménou jen velkých koupelen?
Ergonomicky tvarovaná vana Tigo je ve sprchovacím prostoru široká
80 cm, zbytek je o deset centimetrů užší a vejde se tedy pohodlně
i do menších prostor. Důležitým detailem je rovné dno v širší
části, které je nezbytné pro bezpečný pohyb při sprchování. Vanu
doplňuje speciální zástěna z bezpečnostního skla, která přesně
kopíruje její tvar.

UMÝVÁTKO SE SKŘÍŇKOU
výhodná cena za komplet,
s vyklápěcí zásuvkou

5 871,1

PODHLAVNÍK, polyuretan,

zvyšuje komfort ve vaně, 492,-

4

2

ČELNÍ PANEL k vaně, 2 737,-

3

BOČNÍ PANEL, 1 533,-

4

VANOVÁ ZÁSTĚNA, 80 × 150 cm,

tvarovaná, vyrobená z bezpeč-

m
80 c

nostního skla, opatřeného úpravou
JIKAperla GLASS, 6 640,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2

c
70

m

1

3

na akrylátové
vany a panely
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1

UMYVADLOVÁ BATERIE s automatickou zátkou, chrom, 1 690,-

2

VANOVÁ-SPRCHOVÁ BATERIE s přepínačem, bez sprchové

sady, chrom, 1 491,příslušenství, 1 390,-

3
4

SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE, bez
VANOVÁ-SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE,

bez příslušenství, 1 990,1

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2

4

Víte, že...

3

kompletní sortiment na www.jika.cz

44

s kvalitní vodovodní baterií
můžete snížit spotřebu vody
až o polovinu? Baterie značk y Jika se speciální kartuší
ECODISK regulují pootočením
kroužku na kartuši teplotu
smíchané vody; pružná zarážka upozorňuje na přechod do
úseku s průtokem vody nad
50 %. A dále díky omezovači
průtoku OPTIM ECO reguluje
i optimální průtok. Už nebudete dlouho čekat na vodu
o požadované teplotě, ani se
bát případného opaření dětí.
Jednoduše vždy budete mít
jistotu, kolik vody a v jaké
teplotě poteče z vašeho vodovodního kohoutku.

5

DŘEZOVÁ BATERIE s horním otočným ramínkem, chrom, 1 590,-

6

UMYVADLOVÁ / DŘEZOVÁ BATERIE nástěnná, s otočným ramínkem,

chrom, 1 790,5

7

DŘEZOVÁ BATERIE s otočným ramínkem, chrom, 1 593,-

8

SPRCHOVÁ BATERIE nástěnná, bez sprchové sady, chrom, 1 491,-

9

RUČNÍ SPRCHA Lyra plus, 3 funkce, doporučujeme k sérii Tigo, 345,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

7

6

9

8
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JEDINEČNÝ KONCEPT PRO MALÉ KOUPELNY
Máte rádi oblejší tvary, ale vaše koupelna je na ně příliš malá?
Se sérií Tigo zařídíte i nejmenší panelákovou koupelnu a přitom se budete cítit příjemně a pohodlně.
Navíc v ní naleznete prostor pro pračku, vanu, velké umyvadlo, sprchový kout a další koupelnové zařízení.

2,3 m2 + 0,85 m2
UMYVADLO 70 CM A ZÁVĚSNÝ KLOZET TIGO

160

pračka
60x60

100

145
pračka
60x60

Tigo U70

100

145

BĚŽNÉ UMYVADLO 60 CM A ZÁVĚSNÝ KLOZET

160

85

85

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

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

UMYVADLO 60 CM A
STOJÍCÍ KOMBI KLOZET TIGO

197

197

U60

120

120

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

2,15 m2

165

Olymp 80x80
skř.

pračka

U45

U45

130

130

Olymp 80x80

165

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

skř.

pračka

Tigo U55

190

3 m2

skř.

Tigo U70

183

160

160

Vana, nebo sprchový kout? Věčná otázka pro panelákové koupelny. Ergonomicky tvarovaná a prostorná vana Tigo s rozšířenou
částí a vanovou zástěnou nahradí kout a zapadne i do obtížně řešitelného prostoru.

3,1 m2 + 1,3 m2

skř.

POKOJ

U60

KUCHYŇ

195

kuchyňská
linka

skř.

pračka

102

160
PŘEDSÍŇ

Většina panelákových koupelen neumožňuje umístit WC společně s umyvadlem do jedné místnosti. Série Tigo však nabízí
nejkratší kombiklozet Tigo s hloubkou 62 cm a k tomu set umývátka se skříňkou za skvělou cenu. Z půdorysu je zřejmé, že Tigo
si poradí s každým prostorem.

3,1 m2 + 1,3 m2

195

pračka
skř.

U55/37
skř.

U45

skř.

kuchyňská linka

160

102
PŘEDSÍŇ

Ani malá koupelna není uchráněna před velkým množstvím koupelnových drobností, které potřebujete někam umístit. Mělké
vysoké skříňky jsou jako stvořené právě pro ně. Neubírají prostor koupelny a pomohou udržet v koupelně pořádek. Velké
zrcadlo prostor opticky zvětší a správně zvolené osvětlení prozáří každou panelákovou koupelnu.
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novinka

8

KOUPELNA,
KTERÁ SOUZNÍ
S PŘÍRODOU
Takzvaný country style nepatří nutně jen na venkov. Milovníci
přírody si jej stále více přenášejí i do svých městských bytů.
Tradiční materiály, barvy i tvary vyvolávají příjemně nostalgické
pocity. Je to potřeba zastavit se, vnímat, odpočívat…
Nikde jinde se nedaří bojovat s neúprosným životním úprkem
tak úspěšně jako v koupelně. Přeneste si i vy kousek přírody do
svého privátního prostoru. A možná se to právě vám a právě tady
povede. Co? No přece aspoň na chvíli pozastavit čas.

NOVINKA
K ZÁVĚSNÉMU WC
NEZAPOMEŇTE
ZVOLIT SPRÁVNÝ
PODOMÍTKOVÝ
MODUL A TLAČÍTKO.

4

3

1

7

2

5

UMYVADLO 60 × 45 cm
SE ZÁRUKOU 10 LET

1 287,1

6

UMYVADLOVÁ BATERIE Nariva, páková, novinka, 1 099,-

POD UMYVADLO, jasan, 6 634,-

3

2

SKŘÍŇKA

VYSOKÁ SKŘÍŇKA, jasan, 5 329,-

4

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA, 2 police, volitelná zásuvka a vypínač, 4 061,-

5

ZÁVĚSNÉ WC, záruka 10 let, hluboké splachování, 2 534,-

BIDET, 3 214,8

7

6

ZÁVĚSNÝ

TLAČÍTKO, k WC, bílé, Single Flush, novinka, 753,-

VANA, 160 × 70 cm, 100% akrylát, 5 946,- (cena bez panelů)

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
60 cm, jasan,
cena bez osvětlení

VYSOKÁ SKŘÍŇKA
zlatý dub

4 061,-

5 871,-

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WC
plně kapotované ke stěně,
hluboké splachování

SKŘÍŇKA
pod umyvadlo 60 cm, bílá

4 288,-

5 480,-

Víte, že...
nový, neokoukaný styl koupelně Olymp dodávají zaoblená dvířka umyvadlové skříňky a jemně tónované dřevo? Venkovskou idylku si můžete
vytvořit v klasickém bílém, jasanovém či tmavě dubovém odstínu nábytku, který doplňují i nové tvary keramických umyvadel Olymp.

1

2

3

SKŘÍŇKY pod umyvadlo 60 cm
1

varianta bílá, 5 480,-

2

varianta zlatý dub, 6 806,-

3

varianta jasan, 6 634,Umyvadla a koupelnový nábytek OLYMP
Deep budou k dispozici od června 2013.

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH

50

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA
jasan, zaoblená dvířka,
plnovýsuv, praktické
vnitřní členění

6 634,-

TIP
Vychytávky ukryté za dvířky
Umyvadlovou skříňku tvoří zásuvka s důmyslným členěním
do několika oddílů. Praktické úložné prostory využijete pro
všechny drobnosti, které potřebujete mít v koupelně stále
po ruce, ale obvykle není kam je položit.

TLAČÍTKO
bílé

753,-

novinka

Tlačítko Dual Flush nabízíme nově ve variantě bílé,
chrom lesk a chrom mat. Zelený kroužek je možné
zaměnit za chromový lesklý či matný. Nová tlačítka
jsou kompatibilní s nabízenými podomítkovými
moduly Jika.
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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1

UMYVADLOVÁ BATERIE, s automatickou zátkou,

chrom, 1 491,-

2

SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE, bez

sprchové sady, 1 093,-

3

VANOVÁ-SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ

BATERIE s přepínačem, chrom 1 590,- (ke všem sprchovým
a vanovým bateriím je potřeba objednat hadici, ruční sprchu
a držák zvlášť, k podomítkovým také připojení sprchové hadice)
4

SPRCHOVÁ SADA Olymp/Lyra obsahuje ruční sprchu –

3 funkce, držák a hadici se systémem proti překroucení, 826,5

SPRCHOVÁ BATERIE nástěnná bez sprchové sady, 1 290,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2
1

kompletní sortiment na www.jika.cz
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3

VANA
170 × 70 cm, objem objem 211 litrů,
cena včetně podpěr

6 173,ČELNÍ PANEL
100% akrylát

2 689,-

ROHOVÁ VANA
145 × 145 cm, objem 216 litrů, cena vč. podpěr

11 064,-

Poznámka: Tato baterie
není v nabídce Jika.

ČELNÍ PANEL
100% akrylát

5 423,TIP
Užijte si v prostorné vaně

Všechny akrylátové vaničky, vany a vanové
panely jsou vyrobeny ze 100% akrylátu.

Rohová vana Olymp je vyrobená ze stoprocentního akrylátového polymeru špičkové kvality,
který se velice snadno udržuje.
Je prostorná, pojme více než
200 litrů vody a přesto díky
svým rozměrům 150 × 100 cm
šetří místo. Nebojte se využít jejích nesporných kvalit i v menší
koupelně!

53

1

UMYVADLO

65 × 43 cm se skříňkou,
bílá, 2 zásuvky, 6 332,2

STŘEDNÍ SKŘÍŇKA,

bílá, 3 640,- za 1 kus
(na obrázku 2 kusy
umístěné nad sebou)
Uvedené ceny jsou
včetně 21 % DPH.

novinka

2

1

Víte, že...
koupelnový set Cube nabízíme v šířkách od
45 do 80 cm? Skříňka může být hluboká 43 nebo
34 cm, záleží na umístění baterie buď uprostřed
zadní strany nebo na bocích umyvadla. Podle
typu umyvadla zvolíte umyvadlovou skříňku se
zásuvkou či s klasickými dvířky v barvě bílé nebo
provedení dub.

Nábytková série Cube bude
k dispozici od července 2013.

UMYVADLO
65 × 43 cm se skříňkou,
tmavý dub

54

6 372,-

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

UMÝVÁTKO

UMÝVÁTKO

45 × 23,5 cm
se skříňkou, šedá

45 × 23,5 cm
se skříňkou, bílá

2 713,-

2 466,-

novinka
Nábytková série Petit bude
k dispozici od května 2013.

TIP
Pro opravdu malé koupelny
Nejmenší kombinaci umy vadla
s nábytkem nabízí řada Petit ve čtyřech barevných provedeních – bílý
lak, šedá a dva dřevěné dekor y
(třešeň, dub). Umyvadlo o minimalistických rozměrech 45 × 23,5 cm
je opatřené přepadem. Baterii lze
umístit vpravo i vlevo. Koupelnový
pack nabízíme také se zrcadlem či
zrcadlovou skříňkou řady Petit.

UMÝVÁTKO
45 × 23,5 cm se skříňkou, třešeň

2 466,kompletní sortiment na www.jika.cz
VÝHODNÁ CENA ZA NÁBYTKOVÉ KOMPLETY
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VANA Lyra
150 × 70 cm, anatomicky tvarovaná,
100% akrylát, objem 124 litrů, cena
včetně podpěr

5 220,49 cm

BÍLÁ KLASIKA PRO
VÁŠ DOMOV
Klasickou představu české koupelny povětšinou naplňuje bílá
keramika oblých tvarů, která se snadno udržuje. Samozřejmě
s bílým leskle lakovaným nábytkem, případně v kombinaci bílých
dvířek a korpusu v dřevěném dekoru ořech, jehož povrchová
úprava odolává vlhkosti. Máte pocit, že takovou koupelnu
důvěrně znáte? Je to praktická, nadčasová a kvalitní LYRA plus..

ZÁVĚSNÉ WC
DÉLKA 49 cm, hluboké splachování

2 524,-

UMYVADLO 80 cm
s odkládacímí plochami, 10 let záruka

3 464,SKŘÍŇKA POD UMYVADLO, korpus ořech, dvířka lakovaná bílá, 5 508,- VYSOKÁ SKŘÍŇKA s košem na prádlo, korpus ořech, dvířka
lakovaná bílá, 6 874,- POLICE NA RUČNÍKY Pure se závěsnou tyčí, chrom, 2 228,- VANOVÁ BATERIE Lyra plus, 1 990,- (cena bez
příslušenství), SPRCHOVÝ SET Rio, držák, hadice a ruční sprcha (1 funkce), novinka, 1 209,- DRÁTĚNÝ DRŽÁK Generic, 30 cm, 635,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
ořech

5 755,-

SPRCHOVÝ SET Rio
sprchová tyč, hadice a ruční
sprcha (1 funkce), novinka

1 209,-

VANOVÁ ZÁSTĚNA
Cubito, jednodílná, s úpravou
JIKAperla GLASS

5 445,-

kompletní sortiment na www.jika.cz

58

KOMBIKLOZET Lyra plus
hluboké splachování, spodní odpad,
armatura Dual Flush 3/6 litrů

3 976,-

Víte, že...
nábytek Lyra plus si můžete zvolit ve dvou provedeních? Jemné tóny ořechové
dýhy prostor příjemně zútulní a bílá barva opticky zvětší. Skříňky s 5vrstvým
lakem ani po delším používání neztrácí nic ze svého lesku a zapadnou i do koupelny nejmenších rozměrů.

(cena včetně nádrže)

SEDÁTKO Lyra plus
termoplastové

473,-

Všechny výrobky JIKA
procházejí testem kvality.

59

novinka

UMYVADLO LYRA PLUS
80 cm, s odkládacímí plochami, 10 let záruka

3 464,UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA, korpus tmavý dub, dvířka bílý lesklý
lak, 3 dvířka a 2 zásuvky, maximální úložný prostor, 6 073,ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA, tmavý dub, 4 719,- BIDET, stojící,
2 277,- BIDETOVÁ BATERIE Lyra plus, chrom, 1 690,(cena včeně automatické zátky) SPRCHOVÝ SET Rio, držák,
hadice a ruční sprcha (1 funkce), novinka 604,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

NOVÁ LYRA ZNÍ
JEŠTĚ MODERNĚJI
Nejoblíbenější česká koupelna LYRA se oblékla do moderního
nábytku. Bílá lakovaná dvířka s decentním detailem zapuštěného
otvírání skříněk ve stejném dřevěném dekoru, jaký má korpus, jsou
jednoduše originální. Osobitý styl svého domova tak ještě povýšíte.

VANOVÁ BATERIE Lyra plus
bez sprchového příslušenství, chrom

1 890,-

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO
Lyra plus 80 × 33 cm, korpus
tmavý dub, dvířka bílý lesklý lak

6 073,VYSOKÁ SKŘÍŇKA
korpus tmavý dub, dvířka lakovaná bílá

4 447,KOMBIKLOZET
Lyra plus, armatura Dual Flush 3/6 litrů, spodní
odpad, hluboké splachování, záruka 10 let

3 976,-

kompletní sortiment na www.jika.cz

Nábytková série Lyra bude k dispozici
od května 2013.

61

5

1

7

4

6

3

2

novinka

1

SPRCHOVÝ KOUT Lyra plus 80 × 80 cm, čtvrtkruhový, rádius 540 mm, sklo Stripy s úpravou JIKAperla GLASS, 7 579,-

2

SPRCHOVÁ VANIČKA Ravenna, 80 × 80 cm, keramika, 3 614,-

dub, dvířka bílý lesklý lak, 2 dvířka, 1 zásuvka, 5 813,6

UMYVADLOVÁ BATERIE Nariva, novinka, 1 099,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
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4

3

UMYVADLO Lyra plus 60 cm se skříňkou Lyra, korpus tmavý

TLAČÍTKO, bílé, Single Flush, 753,7

5

ZRCADLO, na desce, tmavý dub, 1 611,-

HÁČEK na ručníky, série Basic, 129,-

novinka

SPRCHOVÉ DVEŘE
80 cm, skládací, sklo Stripy
s úpravou JIKAperla GLASS
(k dispozici od května 2013)

6 005,PEVNÁ STĚNA
80 cm, sklo Stripy s úpravou
JIKAperla GLASS

3 895,-

VANIČKA Ravenna
80 × 80 cm, antislip

3 614,-

TIP
Bílé sprchové dveře
K nové sérii nábytku Lyra, která
opět sází na bílou barvu, perfektně sedne sprchový kout Lyra plus
nebo nové sprchové dveře s bílým
rámem. Bezpečnostní sklo je v provedení „stripy“ matné pruhy.
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Vany a vaničky jsou vyrobeny
ze 100% akrylátu, což zabezpečuje
barevnou stálost a kvalitu.

VANA Lyra
160 × 75 cm, anatomicky tvarovaná,
100% akrylát, objem 175 litrů, cena
včetně podpěr

5 277,ČELNÍ PANEL
100% akrylát

Polyuretanové podhlavníky zvyšují
komfort relaxace ve vaně LYRA.
Cena 492,-

AKRYLOVÉ A OCELOVÉ VANY

2 810,-

VANA TANZA Plus,
160 × 70 cm
ocel, 3,5 mm,
recyklovatelný materiál

VANA Praga
170 × 80 cm, ocelová, cena
včetně madel

4 685,-

5 340,novinka

Podhlavníky jsou na výběr ve dvou
barevných odstínech, světle
a tmavě šedém.

Víte, že...
v ocelových vanách vydrží voda
daleko déle teplá? Ten, kdo se
rád koupe, rovněž ocení anatomické tvarování, snadnou údržbu a dlouhou životnost. Jejich
netradičním umístěním vytvoříte skutečně nadstandardní prostor a doplnit je můžete také
elegantními podhlavníky či masivními chromovanými madly
pro snazší vstup a výstup.
K ocelov ým i akr ylátov ým vanám doporučujeme použít skleněné zástěny.
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1

1

UMYVADLOVÁ BATERIE s automatickou zátkou, 1 690,-

BATERIE s výsuvnou sprškou, teflonová hadice, 1 590,s otočným ramenem, 1 590,ramenem, 3 funkce, 807,6

4

3

2

DŘEZOVÁ

DŘEZOVÁ BATERIE

HORNÍ SPRCHA Olymp/Lyra se sprchovým

RUČNÍ SPRCHA Lyra plus, 3 funkce, chrom, 345,-

5

VANOVÁ-SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE s přepínačem,

bez sprchové sady, 1 990,-

7

PŘIPOJENÍ sprchové hadice

k podomítkové baterii, 497,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2

4

7

6

3
5
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2

1

Možnost individuálního uchycení madel ve vertikalní nebo horizontální poloze, zákazník se sám rozhodne, jak nainstaluje. Více informací
naleznete v montážním návodu.

novinka

PACK

Praktické balení obou výrobků
(umyvadlo, skříňka) v jedné krabici.
1

UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU Lyra pack, 65 × 48 cm, závěsná, s možností nastavitelných nožiček, 4 344,-

2

VYSOKÁ SKŘÍŇKA, 3 913,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Na keramické
výrobky JIKA

Víte, že...
oblíbená nábytková sestava Lyra pack nabízí dvě velikosti umyvadel?
Praktický komplet skříňky a umyvadla v šířce 53 nebo 65 cm můžete doplnit vysokou skříňkou s policemi.
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2

40 cm

4

1

Výškově
NASTAVITELNÉ

3

5

8

7

9

6

1

SPRCHOVÝ SLOUP s nástěnnou baterií s přepínačem, posuvným držákem s výškovým nastavením (40 cm), cena bez

sprchového příslušenství 3 991,- Ruční sprchu, horní sprchu (dešťový efekt) a hadici objednávejte zvlášť. Výběr sprchového
příslušenství naleznete v technickém katalogu.
1 funkce, 136,vody, 1 490,-

5

4

2

HORNÍ SPRCHA Mio s otočnou hlavicí, od 839,-

3

RUČNÍ SPRCHA Dino

UMYVADLOVÁ BATERIE s automatickou zátkou a systémem Optim Eco, který reguluje množství a teplotu
DŘEZOVÁ BATERIE s krátkým otočným ramínkem, lze využít na montáž umyvadla, 1 290,-

PÁKOVÁ BATERIE bez sprchové sady, 1 590,a 3polohový držák, 918,-

8

7

6

VANOVÁ

SPRCHOVÝ SET Olymp/Lyra obsahuje ruční sprchu (3 funkce), hadici 1,7 m

SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE, bez sprchové sady, 1 090,-

9

SPRCHOVÁ HADICE 1,7 m

se systémem Anti twist, který zabraňuje překroucení, 382,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

kompletní sortiment na www.jika.cz
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novinka
UMYVADLO SE SKŘÍŇKOU
60 cm, tmavý dub

3 981,1

SPRCHOVÝ KOUT Lyra plus, 80 × 80 cm, 4/5 mm, výška

190 cm, ložiskové pojezdy pro snadné otevírání a zavírání, 7 160,druhá varianta koutu, bezpečnostní sklo s úpravou Stripy
(3 bílé pruhy), JIKAperla GLASS, 7 668,- třetí varianta koutu,
bezpečnostní sklo s úpravou Arctic, novinka, 8 557,2

SPRCHOVÁ VANIČKA Neo Ravenna, keramická, 80 × 80 cm,

2 866,-

3

SPRCHOVÁ BATERIE Dino, rozteč 150 mm, cena

bez sprchové sady, 995,-

4

SPRCHOVÝ SET Rio obsahuje

sprchovou tyč, hadici a ruční sprchu (1 funkce), novinka, 1 209,5

ROHOVÝ KOŠÍČEK do sprchy Generic, chrom, 635,-

6

SKŘÍŇKA pod umyvadlo, 60 cm, tmavý dub, 2 dvířka,

1 zásuvka, 2 353,novinka, 4 338,9

8

7

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA s policí, wenge,

OSVĚTLENÍ Horizon, IP44, novinka, 770,-

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WC Zeta 1 384,-

10

PLASTOVÁ

NÁDRŽKA, včetně splachovací armatury, 964,- (nádržka bude
k dispozici od května 2013)
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

10

9

TEČKA
V KOUPELNOVÉ
ABECEDĚ
Nadčasový design ve spojení s velice příznivou cenou předurčují řadu koupelnové keramiky ZETA k trvalé oblibě mezi
spotřebiteli. Jejím nejvýraznějším znakem je čistý oblouk,
který tvoří zajímavý detail také na boku bidetů i klozetů.

8
4

1

7

5

3

2

6
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novinka
SENSOR

5 499,-

SENSOR INOX
nerez, s regulací teploty

6 899,TALAS

TIP

499,-

Úspora vody pro instituce i domácnosti
Senzorové baterie významně šetří spotřebu vody. Úsporný
perlátor zaručuje spotřebu do 6 litrů za minutu. Snímací zóna
s režimem vypnutí přívodu vody od 0,25 do 8 vteřin od vzdálení
rukou z dosahu senzoru nenechá zbytečně odtékat vaše peníze do kanálu.

NARIVA
(bez příslušenství)

NARIVA

BATERIE

1 301,- 998,-
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TALAS

NARIVA

499,-

1 200,-

RIO
sprchový set

604,-

1

DRÁTĚNÝ DRŽÁK, série Generic, délka 30 cm, chrom, záruka 10 let, 826,-

MÝDLENKOU, série Basic, sklo, chrom, 408,série Basic, sklo, chrom, 680,-

5

3

8

DRŽÁK SE SKLENĚNOU

UMYVADLOVÁ BATERIE Dino, s automatickou zátkou, 990,-

s přepínačem a otočným dlouhým ramínkem, 1 992,rozteč 100 mm, 1 090 ,-

2

DRŽÁK RUČNÍKU, série Basic, délka 20 cm, 589,7

6

4

WC SOUPRAVA,

VANOVÁ BATERIE

VANOVÁ-SPRCHOVÁ BATERIE bez sprchového příslušenství,

UMYVADLOVÁ BATERIE Dino, pouze na studenou vodu, 593,-

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

2

3

4

na doplňky
Basic
1

5
6

na baterie
Dino

7

m
100 m

8

DINO & BASIC

roz t e č
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BABY
dětská koupelna
POLICE BABY
lakovaný hliník, nálepky součástí

1 751,-

OKÉNKO
DO DĚTSKÉHO
SVĚTA
Dětská fantazie nezná mezí a hřištěm není pouze
pokojíček. Kde jinde pořádat výpravy na žraloky,
svést vodní bitvy či objevovat podmořský svět
než v koupelně. Svět dětí je plný barev, her a smíchu. Vraťte se do něj znovu společně se svými
dětmi. Vždyť kdo si hraje, nezlobí.

TIP
Více možností pro dětskou
koupelnu
WC Baby nově doplňuje plastová
nádržka na vodu, takže je nyní
k dispozici také ve variantě kombi. Řeší tak vybavení dětské koupelny, kde například z technických důvodů není možné umístit
podomítkový modul. Plastová
nádržka je vyrobena ze silnostěnného plastu o tloušťce 4–5 mm.

Umyvátko Baby díky velkorysému
tvaru snadno zvládne i dětské cákání.

WC NÁDRŽ
silnostěnný plast (4-5 mm),
(k dispozici od května 2013)

964,DRŽÁK toaletního papíru Mio
chrom

939,WC SEDÁTKO
curry žlutá nebo bílá varianta

UMÝVÁTKO BABY
45 cm, s motivem

832,-

1 203,SIFON Mio
chrom

803,-

První krok, jak naučit děti šetřit vodou:
menší kapičky malé spláchnutí, velká kapka
velké. A přitom je to taková zábava.

WC BABY

1 619,-

Stojící WC Baby lze kombinovat s podomítkovým modulem. Nový design tlačítka vytvoří
další hravý detail dětské koupelny. Zelený
kroužek lze vyměnit za matný či lesklý stříbrný.

Do dětské ručky ideálně padne
umyvadlová baterie Nariva, která
se velice jednoduše ovládá a navíc
spoří vodu.
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POHODLNÁ KOUPELNA
PRO KAŽDÝ VĚK
1

KOMBINAČNÍ KLOZET Mio s nádrží a armaturou Dual Flush

3/6 l, se zvýšenou výškou 46 nebo 50 cm, hluboké splacho-

4

vání, 7 893,- SEDÁTKO S POKLOPEM, chromové úchyty, antibakteriální, 1 390,-

2

SKLOPNÉ MADLO Universum, ne-

rezové, se zárukou 30 let, 4 288,-

3

ZDRAVOTNÍ UMYVADLO

Mio, 64 × 55 cm, 1 695,- K umyvadlu doporučujeme objednat
místo šetřicí sifon, 534,-

4

NASTAVITELNÉ ZRCADLO volitelně

s páčkou nebo bez, nerez, 5 053,-

5

k umyvadlu, 55 cm, pevné, nerez, 2 369,-

TOALETNÍ MADLO
6

SPRCHOVÉ DVEŘE

2

Cubito pure, 100 cm, výška 195 cm, dvojdílné, transparentní 6mm
bezpečnostní sklo, záruka 5 let, 6 899,-

7

5

KOMBIKLOZET

Olymp se zvýšenou výškou 50 cm, s nádrží a armaturou Dual Flush

3

3/6 l, vodorovný nebo svislý odpad, 5 704,- SEDÁTKO S POKLOPEM Olymp, s antibakteriální úpravou, duroplast, ocelové
úchyty, 1 066,-

8

SKLOPNÉ MADLO Universum, s držákem na

toaletní papír, nerez, a délkou 70 cm, 5 078,-

9

1

ZÁVĚSNÉ WC

Olymp, se zvýšenou výškou a délkou, dle vyhlášky pro osoby
zdravotně handicapované doporučujeme instalovat do výšky
46 cm, 4 655,- SEDÁTKO BEZ POKLOPU, plastové úchyty, antibakteriální duroplast, 590,-

10

SPRCHOVÁ SEDAČKA Univer-

sum do sprchového koutu, nerez, nosnost 120 kg, 5 778,Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Koupelna bez bariér

6

na doplňky
Universum

na keramické
výrobky Jika

kompletní sortiment na www.jika.cz
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8

10

7

Víte, že...
koupelna může naplnit i individuální přání a potřeby, aniž by ztratila
na své pohodlnosti? Každodenní vstávání z nízkého klozetu představuje pro vysokého člověka nepříjemnost, ale pro staršího při zdravotních omezeních až nemožný výkon. Předejděte tomu speciálním koupelnovým vybavením. Praktická chromovaná madla, sedátka či vyšší
klozety usnadní pohyb v koupelně v jakémkoliv věku.

9

46/50 cm

40 cm
46 cm
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Vana, nebo sprchový kout?
Kdysi si nikdo nedokázal představit koupelnu bez vany. Přestože
ani dnes neztrácejí elegantní vany nic ze svého lesku, přemýšlíme
především prakticky a snažíme se využít každý centimetr užitné
plochy. S vanami značky Jika s 5letou zárukou se nemusíte ochudit
o zážitek z horké lázně a své děti o vodní hrátky. Kromě tradičních
tvarů Jika nabízí rohové a asymetrické vany, které zapadnou i do
netradičně řešeného prostoru.
Pokud místo lázně volíte raději sprchu, jsou pro vás připraveny
moderní sprchové kouty. V kombinaci s praktickým sedátkem
jej ocení také starší členové vaší domácnosti, kteří se budou cítit
daleko bezpečněji. Ať už se rozhodnete jakkoliv, pro obě varianty
nabízí Jika mnoho různých řešení.
Skutečnou novinkou je ergonomicky tvarovaná vana Tigo, která
má jak část rozšířenou, vhodnou pro sprchování (v šířce 80 cm), tak
část vhodnou pro pohodlnou koupel (70 cm) díky anatomickému
tvarování opěrné části pro bederní část páteře. Vana je tak velmi
pohodlná a zároveň ve vaší koupelně zabere jen málo místa. Vy se
tak nemusíte zabývat myšlenkou, jestli zvolit sprchový kout, nebo
vanu. Vana Tigo v sobě spojuje obojí.

TIP
Všechny sprchové kouty a zástěny jsme pro vás opatřili speciální povrchovou úpravou JIKAperla
GLASS, která zaručuje snadnou údržbu. K prodloužení životnosti jsme rovněž vyvinuli speciální
přípravek Clean All, který doporučujeme pravidelně používat k údržbě skleněných povrchů. Lehce
s ním odstraníte vodní kámen, mýdlo a další usazeniny. Naopak k obnovení nebo k prodloužení
odpudivého efektu vůči vodě použijte Conditioner.

novinka

1

3

Osvětlení zracadel Jika je zcela v souladu s přísnou evropskou
normou IEC 364-7-701.

Tipy
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1

OSVĚTLENÍ Sunrise, 1 283,-

3

OSVĚTLENÍ Horizon, 771,-

Osvětlení koupelen

2

OSVĚTLENÍ Moonbox, 1 133,-

DOPORUČUJEME: Připojení napájecího kabelu do elektrické
sítě nechte na odborníkovi – elektrikáři.

Bidet a klozet v jednom
Praktický bidet prožívá zaslouženou renesanci
a přestává být pouze symbolem luxusu. Při pravidelném užívání výrazně zvyšuje hygienu a zdraví uživatelů, ale využít jej můžete pro pouhé opláchnutí
nohou nebo tlapek domácích mazlíčků. Jika pro vás
má řešení i při nedostatku místa. Sedátko MultiClin
Advance Round s funkcí bidetu je skvělým doplňkem pro klozety série Tigo.

Umyvadlo podle vašeho životního stylu
Jste v koupelně první, nebo vstáváte s partnerem? Jsou vaše děti samostatné, nebo potřebují při hygieně pomoc? Najděte odpovědi
na otázky, a výběr umyvadla pro vás bude snazší. S dvojumyvadly Jika získáte dostatek odkládacího prostoru a nebudete se muset střídat
s ostatními členy domácnosti. Široká umyvadla vás i v menším prostoru překvapí komfortní odkládací plochou a místnost příjemně odlehčí.
Nedostatek místa vyřešíte třeba asymetrickým umyvadlem Cubito nebo Tigo v kombinaci se skříňkou, nabízející odkládací plochu
na keramice i uvnitř skříňky. Nezapomeňte: volte umyvadlo vždy ze stejného setu jako ostatní koupelnové prvky, aby vaše koupelna působila kompaktně a harmonicky.

Baterie – funkční šperk koupelny
Vodovodní baterie svým leskem podtrhují eleganci koupelny. Zdobí ji, jako tělo krášlí šperk. Od baterie
se odráží světlo lampy nebo svíčky, měkce hladí dlaň při dotyku. Proto je tak důležité si při výběru dát záležet.
Značka Jika přináší široký sortiment vodovodních baterií různých funkcí – umyvadlové, bidetové, vanové i sprchové. Jsou chromované, s keramickou kartuší vynikajících technických vlastností, mezi které patří dlouhá životnost a tichý průtok vody, který lze také omezit. Systém OPTIM ECO pouhým pootočením kroužku na kartuši
reguluje teplotu míchání vody. Umyvadlové baterie luxusních setů Cubito a Mio jsou vybaveny výpustí
CLICK-CLACK, sprchy funkcí CLEAN TOUCH usnadňující čištění trysek a sprchové hadice praktickým systémem
ANTI TWIST proti překroucení.

CLEAN TOUCH
Funkce pro snadné čištění trysek sprchy; měkké gumičky při lehkém dotyku
zaručují snadné olamování vodního kamene.
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Dobrá cena za špičkovou kvalitu
Nábytek Jika se kromě dobré ceny vyznačuje vysokou odolností
vůči vlhkosti i mechanickému poškození. K jeho výrobě se používají jen ta nejkvalitnější lepidla. ABS hrany o tloušťce 2 a 0,8 mm jsou
z materiálu s vysokou odolností právě proti mechanickému poškození. Závěsy skříněk mají nosnost až 150 kg. Panty renomované
značky Hettich vydrží neuvěřitelných 150 000 cyklů, stejně kvalitní
jsou i zpomalovače dvířek a zásuvek. Díky vyšší hustotě dřevotřískové desky (např. výrobce Egger), ze které jsou vyrobeny korpusy,
je materiál pevnější v ohybu a v uchycení vrutů. Navíc neuvolňuje
formaldehyd. Povrchy dřevotřískových desek jsou opatřeny lamino-

vou fólií o gramáži 100 g/m2. Na čela lakovaných zásuvek a skříněk
používáme MDF s vysoce lesklým 5vrstvým PUR lakem, který neuvolňuje formaldehyd. Vzhled lakované plochy se nemění, nestárne
ani nežloutne, neboť o bsahuje UV filtry.
Všechny skleněné výplně dvířek jsou vyrobeny z kaleného
bezpečnostního skla, u dekorovaných dvířek Cubito je použita
technologie vypalovaného dekoru.
Zrcadla jsou opatřena fólií, která zabraňuje rozpadnutí zrcadla
na malé ostré kusy. Koupelnová osvětlení splňují evropské normy
a díky vysokému krytí IP 44 je lze umístit již 60 cm od vany.

Rozdíl mezi běžným a JIKA nábytkem:
Běžný nábytek

JIKA nábytek

• lamino fólie gramáž 70 g/m

• lamino fólie gramáž 100 g/m2

• 3vrstvý lak na bázi kyselinového rozpouštědla uvolňuje
škodlivý formaldehyd a má viditelně nižší lesk – stupeň max. 70

• 5vrstvý PUR lak s vysokým leskem (90–97 stupňů lesku),
ze kterého se neuvolňuje formaldehyd, obsahuje UV filtry

• hrany o tloušťce 0,5 mm jsou lepené obyčejným tavným
lepidlem, které se při 10hodinovém testu namáčení
ve vodě rozklíží

• ABS hrany o tloušťce 2 a 0,8 mm jsou lepené nejkvalitnějším
PUR lepidlem

Tipy

2
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Chytré úložné prostory
Také tam, kde není místa nazbyt, vám Jika
p o mů ž e v y t vo ř i t n a d č as ovo u , ú t u ln o u ,
a hlavně dokonale funkční koupelnu. A to
včetně úložných prostorů, které jsou právě tady
nezbytné. Je přece třeba přehledně umístit
velké množství různých kelímků, krabiček, tub
a dalších hygienických potřeb, ručníků, osušek
i například koše na špinavé prádlo. Všechny
nábytkové řady Jika jsou těmto potřebám dobře
uzpůsobené. Umyvadlové skříňky nabízejí
odkládací prostory v jinak zcela nevyužitelném
místě kolem sifonu, atypické rohové skříňky
dávají praktický smysl sebemenšímu zákoutí,
poličky schované za zrcadlem skýtají dostatek
místa pro běžné drobnosti denní hygieny
bez ohledu na rozměry místnosti. A vysoké
skříňky, jejichž základnu může tvořit vyklápěcí
koš na špinavé prádlo, také nezaberou mnoho
místa. Větší koupelnu pak smysluplně dotvoří
například taburety s úložným prostorem pod
sedátkem, skříňky s plně výsuvnými zásuvkami
nebo skříňky pod dvojumyvadly.
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PURE
100 × 34,5 cm

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

bílá

CUBITO
130 × 48,5 cm

45 × 25 cm
75 × 45 cm

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

bílá

MIO

bílá

130 × 47 cm

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

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

pergamon

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

55 × 41 cm

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

125 × 38,5 cm

bílá

OLYMP

LYRA plus

Přehled výrobků

bílá

bílá

LYRA

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

70 × 48 cm
80 × 48 cm

52 × 42 cm
65 × 48 cm

bílá

ZETA

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

bílá
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70 × 48 cm
80 × 48 cm

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

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

CUBE
45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm

bílá

PETIT
50 × 34 cm
60 × 34 cm

bílá

45 × 25 cm

bílá

akrylátová vana CUBITO

akrylátová vana OLYMP

akrylátová vana MIO
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

akrylátová vana LYRA

170 × 70 cm

ocelová vana PRAGA

ocelová vana ALMA
170 × 80 cm
180 × 80 cm

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

tl.materiálu 3,1 mm

ocelová vana TANZA /TANZA plus

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

160 × 75 cm
170 × 75 cm

tl.materiálu 2,9 mm

ocelová vana RIGA
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

ocelová vana RIGA mini
105 × 70 cm

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

tl. materiálu TANZA 2,5 mm, TANZA plus 3,5 mm

akrylátová asymetrická vana MIO

akrylátová vana TIGO

akrylátová rohová vana OLYMP
160 × 80/70 cm
pravá i levá verze

145 × 145 cm

akrylátová asymetrická vana OLYMP
150 × 100 cm
pravá i levá verze

K obdélníkovým akrylatovým vanám doporučujeme vanové zástěny CUBITO.

jednodílná vanová
zástěna CUBITO

dvoudílná vanová
zástěna CUBITO
75 × 140 cm

115 × 140 cm

transparentní

transparentní

zakřivená vanová
zástěna TIGO

rovná vanová
zástěna TIGO

80 × 150 cm

jednodílná vanová
zástěna MIO
80 × 150 cm

transparentní

transparentní

dekor CUBITO

dekor CUBITO

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

transparentní
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sprchové dvojdílné dveře CUBITO PURE
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

sprchové jednokřídlé dveře CUBITO PURE
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

transparentní

transparentní

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

sprchové jednokřídlé dveře
LYRA plus
80 × 190 cm
90 × 190 cm

sprchové skládací dveře
LYRA plus

sprchové skládací dveře CUBITO PURE
80 × 195 cm
90 × 195 cm

transparentní
dekor ARCTIC

sprchové dveře kyvné, tzv. “lítačky”
LYRA plus

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

transparentní

transparentní

transparentní

stripy

stripy

stripy

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

sprchový kout CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

sprchový kout CUBITO

sprchový kout LYRA plus

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

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

transparentní
transparentní

transparentní

stripy

dekor ARCTIC

dekor CUBITO

dekor ARCTIC

Přehled výrobků

sprchový čtyřdílný kout CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

sprchový dvoudílný kout CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

transparentní

transparentní

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

sprchový kout TIGO

sprchový kout LYRA plus

1100 × 80 × 195 cm

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

transparentní
stripy
transparentní
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dekor ARCTIC

sprchový dvoudílný kout MIO
80 × 80 × 185 cm
90 × 90 × 185 cm
100 × 100 × 185 cm

transparentní

akrylátová čtvercová vanička
OLYMP

novinka

keramická čtvercová vanička
NEO-RAVENNA

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

keramická čtvercová vanička
RAVENNA
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

keramická obdelníková vanička
NEO-RAVENNA

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

keramická asymetrická vanička
TIGO

akrylátová čtvrtkruhová vanička
OLYMP

keramická čtvrtkruhová vanička
RAVENNA
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

135 LE T V YHL ÁŠENÉ
VÝROBY VE ZNOJMĚ

baterie CUBITO

baterie MIO

baterie TIGO

Výroba a kvalita koupelnové keramiky
má v českých zemích dlouholetou
tradici. Začíná vznikem prvního
evropského keramického závodu
v roce 1878 ve Znojmě, který založil
bývalý setník c. k. rakousko-uherské
armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábělo
se zde především nádobí a selská
majolika, později zavedla společnost
Ditmar-Urbach také výrobu umyvadel,
van a dřezů ze žárohlíny.

baterie LYRA plus

baterie LYRA

baterie NARIVA

baterie SENSOR INOX

baterie SENSOR

DESIGN

CUBITO

90 × 72 × 11 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

100 × 80 cm

baterie TALAS

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

keramická obdelníková vanička
RAVENNA

keramická obdelníková vanička
NEO-RAVENNA

90 × 72 × 8 cm

Dlouholetá tradice a v yhlášená
kvalita byly hlavními důvody, proč
přední světoví hráči v této oblasti –
nejprve značka Laufen a posléze
Roca – spojili své síly s česk ými
výrobci a do svého portfolia zařadili
v roce 1999 rovněž značku Jika.

ocelová čtvercová vanička
SOFIA

MIO

PURE

HERITAGE

baterie OLYMP

baterie DINO

BASIC

GENERIC

2

Na internetových stránkách značky JIKA
najdete nejnovější seznam produktů,
prodejců i aktuální novinky ze světa
koupelen.

w w w.jika.cz

GALERIE KOUPELEN

w w w. g a l e r i e - ko u p e l e n . c z

Galerie koupelen Laufen – služby zákazníkům
I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 337 701, E-mail: galerie@cz.laufen.com, Po–Pá 9–18 h.
V roce 2004 byla v Praze na náměstí I. P. Pavlova otevřena Galerie koupelen Laufen. Ano, čtete správně, galerie. Jedná se o první projekt svého druhu v České republice, který vám na ploše téměř 700 m2 představí kompletní sortiment produktů značek Laufen, Roca a Jika.
Ve velmi příjemném prostředí můžete v klidu posedět, aniž by vás kdokoli přemlouval ke koupi. V Galerii koupelen se totiž výrobky neprodávají, slouží především jako zdroj inspirace a místo, kam se můžete podívat, pokud si nevíte rady s koupelnou, potřebujete svůj „výběr“
ukázat partnerovi nebo architektovi nebo se chcete pouze podívat, co nabízí světový lídr na poli kompletního koupelnového vybavení.
Příjemný personál vám ochotně odpoví na dotazy a poradí, jaké výrobky budou pro vaši koupelnu nejvhodnější, aniž byste se museli rychle
rozhodnout a něco koupit.
Kontaktní údaje Vašeho prodejce:

rady | tipy | inspirace
CZ 04/2013
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a detailů.
Minikatalog neobsahuje všechny výrobky. Kompletní sortiment naleznete na www.jika.cz. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH a jsou platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
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