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KOUPELNA OD A DO Z
Jika vám nabízí kompletní vybavení koupelny – od keramiky,
přes vany, sprchové kouty, dveře, stěny, vodovodní a sprchové
baterie až po koupelnové doplňky a obklady/dlažby.

VÍTE, ŽE...
Historie značky Jika sahá až do druhé poloviny 19. století
a prakticky od svého vzniku suverénně zaujímá v České
republice postavení jedničky mezi výrobci koupelnové
keramiky.
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Ceny uvedené v tomto Minikatalogu jsou doporučené maloobchodní ceny s DPH.
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UMYVADLA A NÁBYTEK
CUBITO

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

CUBITO
130 × 48,5 cm

75 × 45 cm
levé, 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
dvojumyvadlo
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50 × 33,5 cm
60 × 33,5 cm

PETIT
40 × 23 cm

ve variantě i se zrcadlem
a osvětlením
dvířka v pravé
i levé variantě

VÍTE, ŽE...
Speciální povrchová úprava keramiky
Závěsy skříněk jsou
testovány na
JIKA perla usnadňuje údržbu a prodlužuje
životnost (pouze série Cubito Pure a Mio). dodatečnou zátěž 100 kg.

Kvalitní dveřní panty a pojezdy jsou
testované na 20 000 cyklů, takže je
nebudete muset brzy měnit.

cena od

6 892 Kč

ABS hrany lepené PUR lepidlem
zajišťují nejvyšší voděodolnost.

Zásuvky mají pojezdy
s maximálním výsuvem.

Pojezdy zásuvek jsou vybavené
brzdou s dojezdem.
.
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ZÁPUSTNÁ, VESTAVNÁ, SPECIÁLNÍ
UMYVADLA A MÍSY
CUBITO

CUBITO PURE
50 × 35 cm
umyvadlová
mísa

55 × 41 cm

LIPSY

CUBITO PURE
ø 40 cm
umyvadlová
mísa

pedikérní vanička BERENIKA

MIO
56,5 × 41 cm

IBON

64 × 55 cm

38 × 56 cm

52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

dřez DORIS
59 × 45 cm

UMYVADLOVÉ DESKY NA MÍRU CUBITO
tmavá borovica
dub
biela

**
*

** kruhový výřez pro sifon
umyvadla dle šablony
**
*

** kruhový výřez pro sifon
umyvadla dle šablony
**
*

* výřez pro umyvadlo
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Umyvadlové desky na míru
Cubito rozšiřují sortiment série
Cubito Pure. Jsou vyráběny
v několika provedeních, zaručí
dostatek prostoru a lze je
kombinovat se skříňkami pod
desky. jejich součástí je i držák
na ručník. Do desek lze osadit
jak umyvadlové mísy Cubito
Pure, tak zápustné umyvadlo
Cubito.

VÍTE, ŽE...

Tenké stěny UMYVADLOVÉ MÍSY CUBITO PURE
vzbuzují velmi luxusní dojem prohloubený
umístěním umyvadla na desku, jeho tvarem
a keramickou zátkou.

HRANATÁ UMYVADLOVÁ MÍSA CUBITO
PURE sází na originální tvar. Jednoduché
čisté linie, tenké stěny a geometrický design.

UMYVADLO DŽBER
je prvním produktem projektu JIKA ART. Vzniklo ve spolupráci Laufen CZ a pražské UMPRUM
jako klausurní práce Barbory Vinařové pod vedením Maxima Velčovského.
Džber patří mezi umyvadla tzv. „na desku“. V dolní části má průměr 41, v horní pak 46 cm
a výšku 20 cm. Ucho, které lze využít k zavěšení ručníku, ho navyšuje o 10 cm. Prohlédnout
si ho můžete v Prague Gallery - Art of Bathrooms v Praze.
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UMÝVÁTKA
CUBITO

CUBITO levé
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 levé

45 × 37 cm

PETIT

LYRA plus pravé

40 × 23 cm

40 × 31 cm

40 × 31 cm

CUBE
45 × 43 cm

ROHOVÉ UMYVADLO A UMÝVÁTKO
DEEP BY JIKA
55 × 56 cm
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DEEP BY JIKA
45 × 46 cm

VÍTE, ŽE...

Značka Jika nabízí široký sortiment umývátek, která jsou
vhodná nejen na toaletu, ale vyřeší i problémy s prostorem
v malé koupelně. V kombinaci se skříňkou neubírají prostor
a pomohou udržet v koupelně pořádek.

cena setu 1+1:

od 3 110 Kč
Umyvadlová výklopná skříňka v kombinaci
s umývátkem Cubito je široká 44 cm a hluboká
34 cm. V nabídce je v dekoru dub, tmavá
borovice nebo bílý lesklý lak.

Set Petit tvoří umývátko s baterií vpravo
(40 × 23 cm) se skříňkou (L/P). Lze dále
doplnit zrcadlovou skříňkou nebo zrcadlem,
vždy s osvětlením. K dispozici je ve čtyřech
barevných variantách.

cena umývátka
Lyra plus

1 406 Kč
Moderní geometrické umývátko Lyra plus
(40 × 34 cm) lze kombinovat i s jednodveřovou
skříňkou v bílé barvě.

Elegantním i praktickým řešením v malé koupeně
je i skříňka s otvíracími dvířky a umývátkem
Tigo (45 × 23,5 cm). Skříňka je v dekoru
jasan nebo bílý lesklý lak.

cena umývátka Deep
cena umývátka Lyra plus

1 463Kč

1 116 Kč
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KOMBINAČNÍ KLOZETY
PURE

MIO

TIGO

v. 43 cm / hl. 67 cm

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

V

v. 40 cm / hl. 62 cm

V

DEEP BY JIKA

V

DEEP BY JIKA

LYRA plus

v. 45 cm / hl. 67 cm

v. 43 cm / hl. 65 cm

v. 40 cm / hl. 63 cm

v. 48 cm / hl. 67 cm

STOJÍCÍ KLOZETY
PURE

DEEP BY JIKA

LYRA plus

hl. 56 cm

hl. 54 cm

V

V

DINO

WC BABY
hl. 39 cm
ploché
splachování

hl. 46,5 cm

SAM
hl. 46,5 cm

hl. 54 cm
hl. 47 cm
ploché splachování

Nádržka
pro samostatně stojící WC

Podomítkový modul
pro samostatně stojící klozety

STOJÍCÍ BIDETY
hl. 56 cm
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DEEP BY JIKA

MIO

PURE

hl. 58 cm

hl. 54 cm

LYRA plus
hl. 54,5 cm
hl. 53,5 cm

VÍTE, ŽE...
Dvojité splachování
Dual Flush 3/4,5 l
výrazně ušetří vodu.

Plastová vložka
zabraňuje rosení
a kondenzaci vody.

Odpad Vario umožňuje
vodorovné, svislé i šikmé
napojení.

Důmyslný mechanismus
Slowclose zpomaluje
sklápění sedátka.

43 cm

62 cm

cena
WC mísa 3 659 Kč + nádrž 2 675 Kč + sedátko slowclose 1 935 Kč = 8

269 Kč

V
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ZÁVESNÉ KLOZETY
PURE

MIO rimless

hl. 54 cm

hl. 53 cm

TIGO
ve variantě
i s uzavřeným
oplachovým
kruhem

hl. 49 cm

DEEP BY JIKA

DEEP BY JIKA handicap

LYRA plus rimless NOVINKA

DINO rimless

hl. 51 cm

hl. 70 cm

s hl. splachováním hl. 53 cm
zkrácená verze hl. 49 cm

hl. 53 cm

PODOMÍTKOVÉ MODULY
pro umyvadla

pro bidety

pro urinály

pro závěsné
výlevky

tlačítko PL8

tlačítko PL9

146 cm

pro závěsné
klozety

30 cm

pro závěsné
klozety

NOVINKA
automatické tlačítko PL3
infračervený senzor

tlačítko PL3

ZÁVĚSNÉ BIDETY
hl. 54 cm
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TIGO

MIO

PURE

hl. 54 cm

DEEP BY JIKA
hl. 49 cm

hl. 51 cm

LYRA plus
hl. 53 cm

VÍTE, ŽE...
Má nadčasový
design, takže se hodí
do každého interiéru.

Klozet rimless - bez oplachového kruhu, splňuje nejvyšší
požadavky na hygienu.

Ultra tenké sedátko má
mechanismus zpomalující
sklápění proti hluku
a poškození keramiky.

Speciální povrchová
úprava keramiky JIKA perla
usnadňuje údržbu
a prodlužuje životnost.

Podomítkový modul má
dvojité splachování 3/4,5 l,
které šetří vodu.

Čisté hladké linie se
velmi snadno udržují.

Podomítkové
moduly nabízejí
elegantní řešení
pro malé i velké
prostory.

WC Mio rimless 6 795 Kč
+ sedátko Slowclose 2 656 Kč
+ podomítkový modul 5 723 Kč
+ tlačítko chrom 1 589 Kč
= cena celkem 16 763 Kč
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AKRYLÁTOVÉ VANY
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 i levá verze

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

150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

RIGA mini

Garance 30 let

cena od 5

120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm

105 × 70 cm

Tloušťka oceli 3 mm
a 3 vrstvy smaltu

600 Kč

VANOVÉ ZÁSTĚNY
CUBITO

CUBITO
75 × 140 cm
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TIGO

TIGO
115 × 140 cm

80 × 150 cm

60 × 150 cm

VÍTE, ŽE...

Jika nabízí široký sortiment van různých tvarů,rozměrů,
v ocelovém i akrylátovém provedení. A je jen na vás,
kterou z nich si vyberete.

cena od

7 471 Kč

VÝHODY AKRYLÁTOVÝCH VAN
v yznačují se dobrými izolačními schopnostmi
materiálu a teplým povrchem
100% sanitární akrylát Jika si udržuje stálou barvu
a snadno se čistí
akrylátové panely se snadno upevňují a jsou
alternativou k nákladnému obezdívání vany
v případě potřeby umožňují rychlý přístup
k potrubí pod vanou

VÝHODY OCELOVÝCH VAN
jsou hygienické, odolné proti
kyselinám, poškrábání i oděru
nepodléhají změně barvy ani tvaru
při správné údržbě mají prakticky
neomezenou životnost
ocel má tloušťku 1,5 až 1,8 mm nebo
2,5 až 2,8 mm a 3 vrstvy smaltu
u vany Tanza Plus je tloušťka oceli
3 mm a 3 vrstvy smaltu
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SPRCHOVÉ VANIČKY OCELOVÉ
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 LITÉHO MRAMORU
PADANA

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

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

90 × 90 × 3,5 cm

NOVINKA

100 × 90 × 3,5 cm
120 × 90 × 3,5 cm

SPRCHOVÉ VANIČKY KERAMICKÉ
ITALIA

ITALIA
92 × 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 i levá verze

VÍTE, ŽE...

Vaničky jsou
vysoce odolné,
budou v koupelně
sloužit dlouhou
dobu.

SPRCHOVÉ VANIČKY PADANA jsou z litého mramoru.
Tento jedinečný materiál spolu s minimalistickým
designem jsou chloubou každé koupelny.

Hlavní složkou
tohoto jedinečného
materiálu je vápenec
spojený s pryskyřicí.

Litý mramor má
dokonale hladký
povrch, snadno
se čistí a zaručuje
vysoce hygienické
prostředí.

cena od

6 280 Kč

Výška vaniček
je pouhé 3,5 cm,
proto v prostoru
vzbuzují subtilní
a ladný dojem.

Díky odolnosti
proti UV záření si
vaničky Padana
zachovají trvale
svou bělost.

Vaničky mají
ostré hrany, proto
jsou vhodné
pro zapuštění
do podlahy.
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SPRCHOVÉ STĚNY BEZRÁMOVÉ/WALK IN PURE
skleněná stěna pevná 120, 130, 140 cm

A

B

120 cm
130 cm
140 cm

V

A

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

skleněná stěna boční 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

skleněná stěna boční 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

skleněná stěna včetně krátkého skla 120, 130, 140 cm

B

skleněné stěny / walk in do rohu pro sprchovou vaničku
70, 80 x 80 cm
70, 80 x 90 cm
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V

B

V

A

skleněná stěna „L” 120, 130, 140 x 80 cm
120, 130, 140 x 90 cm

90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
140 cm

skleněná stěna včetně krátkého 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

skleněné stěny /walk in do prostoru pro sprchovou 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

VÍTE, ŽE...

Se speciálními skleněnými stěnami můžete dokonale využít
sprchový prostor vaší koupelny.

cena od

17 233 Kč
8mm
bezpečnostní
sklo vyrobené
v České
republice.

Speciální
povrchová úprava
JIKA perla GLASS
zaručuje snadnou
údržbu.

Jsou kompatibilní
nejen s ocelovými
vaničkami Pure, ale
také s vaničkami
Padana z litého
mramoru.

Skla Pure
výborně umístíte
i na dlažbu
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SPRCHOVÉ KOUTY
CUBITO PURE

PURE bezrámový

CUBITO PURE
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
sklo: transparentní
dekor artic
Vytvoříte kombinací pevné
stěny* a sprchových dveří*.

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

LYRA plus

CUBITO PURE

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

TIGO

80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
sklo: transparentní
Vytvoříte kombinací Pure
bezrámové pevné stěny**
a sprchových dveří**.

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

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

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

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

SPRCHOVÉ DVEŘE
CUBITO PURE dvoudílné
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm
sklo: transparentní
dekor artic

PURE bezrámové**

CUBITO PURE jednokřídlé*

LYRA plus jednokřídlé

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

CUBITO PURE skládací

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

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

LYRA plus skládací

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

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

SPRCHOVÉ PEVNÉ STĚNY
CUBITO PURE bezrámové**
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195cm
sklo: transparentní
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CUBITO PURE*

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

LYRA plus kyvné
80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo: transparentní
stripy

VÍTE, ŽE...

Novinkou jsou bezrámové sprchové kouty a dveře PURE,
které svým jednoduchým a čistým designem podtrhnou
elegantní styl vaší koupelny.

cena od

14 444 Kč

Všechny
sprchové kouty
a dveře mají speciální
povrchovou úpravu
JIKA perla GLASS
pro snadnou
údržbu.

Jika nabízí řešení, jak lehce vyřešit potíže s příliš velkými rozměry niky pro sprchový kout.
Rozšiřovací profil řady Cubito takřka neviditelně „nastaví“ sprchový kout či dveře o 30 až 90 mm.
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SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CUBITO-N

CUBITO-N

MIO-N

MIO

CUBITO

CUBITO

MIO

sprchový
termostatický sloup

MIO

vanový
termostatický sloup

MIO

RIO

RIO

RIO

Kompletní sortiment sprchového příslušenství naleznete na www.jika.cz

TERMOSTATICKÉ BATERIE
DEEP by JIKA

termostatická sprchová
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DEEP by JIKA

termostatická vanová

LYRA

VÍTE, ŽE...

Atraktivní design ultratenké hlavové sprchy Cubito-N
s velkorysými rozměry (300 × 300 mm nebo průměr
300 mm) rozhodně vylepší váš zážitek ze sprchování.

 ešťový efekt
d
omezovač průtoku 12 l/min
jednoduchá instalace
ze stropu nebo z boční stěny

cena

cena

4 714 Kč

4 360 Kč

TELESKOPICKÝ
SPRCHOVÝ SLOUP
potěší všechny uživatele koupelny, protože
při standardním zapojení sloupu 75 cm
od země se sprchová hlava může umístit
ve výšce od 180 do 220 cm, což uspokojí
i ty největší dlouhány.
cena

10 625 Kč

Hlavními výhodami termostatických baterií je rychlost, za kterou nastaví požadovanou teplotu,
a schopnost udržení stejné teploty i v případě kolísání tlaku nebo teploty přiváděné vody.
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UMYVADLOVÉ BATERIE
CUBITO-N

CUBITO-N “L”

CUBITO-N “XL”

NOVINKA

LYRA

DEEP by JIKA

CUBITO

MIO-N

MIO

NOVINKA

TALAS

TALAS

DINO

rozteč
100 mm

SPRCHOVÉ BATERIE
CUBITO-N

CUBITO

DEEP by JIKA

LYRA

MIO-N

MIO

DINO

TALAS

VANOVÉ BATERIE
CUBITO-N

LYRA

CUBITO

MIO-N

DINO

MIO

TALAS

DINO
rozteč
100 mm

DEEP by JIKA

rozteč
100 mm

DŘEZOVÉ BATERIE
CUBITO-N*

* baterii lze

použít i jako
umyvadlovou
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MIO-N NOVINKA

MIO se sprchou

DEEP by JIKA

LYRA

TALAS

Série Cubito-N nabízí nové elegantní stojánkové
baterie, které díky kombinaci kulatého těla s hranatou
ovládací pákou skvěle ladí se všemi tvary umyvadel.

VÍTE, ŽE...

Dřezovou
stojánkovou baterii
Cubito-N lze použít
i pro umyvadlové
mísy.

VÝHODY BATERIÍ CUBITO-N

105 mm

123 mm

268 mm

v ýběr ze tří velikostí
v ysoce kvalitní keramické kartuše ∅ 35 mm
perlátory proti usazování vodního kamene
perlátor Neoperl skrytý – průtok 5 l/min

STANDARD

L

XL

Kompletní sortiment vodovodních baterií
naleznete na www.jika.cz
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
PURE

CUBITO

MIO

BASIC

GENERIC

UNIVERSUM pro bezbariérové koupelny

Kompletní sortiment koupelnových doplňků naleznete na www.jika.cz
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Stejně jako šaty dělají člověka, tak se ani vaše koupelna
neobejde bez elegantních a kvalitních koupelnových
doplňků. Jsou totiž praktické a zároveň dotváří celkový
styl vaší koupelny.

VÍTE, ŽE...

Jsou vyrobeny
z vysoce kvalitních
kovových materiálů
– mosaz, nerez ocel,
zamac.

Kvalitní
chromový povrch
splňuje EN 248.

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

Design výrobků
navrhují zkušení
designéři.
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OBKLADY A DLAŽBY

Díky technologii
digitálního tisku je
dlažba věrnou kopií
opravdového dřeva,
kde každý kus
je originál.

RUSTICA

mrazuvzdorné dlažby

fresno

gris

roble

19,5 × 84
doporučená cena včetně DPH
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708 Kč/m2

Na rozdíl od dřevěných prken, můžete dlažbu s texturou
dřeva použít bez starostí i v prostorech s vysokou vlhkostí
jako je např. koupelna nebo sauna. Další výhodou je jejich
lehká údržba a chemická odolnost.

VÍTE, ŽE...

IMAGINATION
obklady

blanco

beige

gris

vison

21,4 × 61
doporučená cena včetně DPH

647 Kč/m2

obklady – dekor

gris

vison

teka gris

teka marron

21,4 × 61
doporučená cena včetně DPH

708 Kč/m2
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OBKLADY A DLAŽBY

Svým designem
a škálou barev
evokující dřevo nebo
kámen poskytuje Style
nespočet variant
použití.

STYLE

mrazuvzdorné dlažby

grey

graphito

beige*

nocce*

31 × 61
doporučená cena včetně DPH

MOZAIKA

grey

30 × 30

MOZAIKA beige*

30 × 30

*Pouze do vyprodání skladových zásob.
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623 Kč/m

2

647 Kč/m2

doporučená cena včetně DPH

MOZAIKA

graphito

30 × 30

MOZAIKA nocce*

30 × 30

doporučená cena včetně DPH

260 Kč/ks

Dlažby STYLE a RIVER s kresbou přírodního kamene
jsou díky své dobré odolnosti proti mrazu vhodné nejen
do interiéru, ale také na terasy a venkovní posezení

VÍTE, ŽE...

RIVER

mrazuvzdorná dlažba

blanco

beige

gris

grafito

31 × 61
doporučená cena včetně DPH

MOZAIKA

blanco

30 × 30

MOZAIKA

beige

30 × 30

MOZAIKA

gris

30 × 30

647 Kč/m2

MOZAIKA

grafito

30 × 30

doporučená cena včetně DPH

260 Kč/ks
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OBKLADY A DLAŽBY

S obklady a dlažbou
s efektem betonové
stěrky lehce vytvoříte
moderní a technicky
čisté prostory.

URBAN

mrazuvzdorné dlažby

blanco

beige

gris
doporučená cena včetně DPH

647 Kč/m2
31 × 61

doporučená cena včetně DPH

708 Kč/m2

61,5 × 61,5
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Obklady a dlažby s nadčasovým betonovým
vzhledem jsou při dobře zvoleném odstínu perfektní
i pro prostory s příjemnou teplou atmosférou.

VÍTE, ŽE...

MELBOURNE
obklady

beige

marron

gris

graphito

31 × 61
doporučená cena včetně DPH

484 Kč/m2

interiérová dlažba

beige

marron

gris

graphito

doporučená cena včetně DPH

484 Kč/m2
45 × 45
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OBKLADY A DLAŽBY

Elegantní interiérová
dlažba s decentním
motivem betonové stěrky
zútulní jakoukoliv část
vašeho domova.

HOME

interiérová dlažba

blanco

beige

gris

vison
doporučená cena včetně DPH

484 Kč/m2

45 × 45
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Kombinací dekoru jemné betonové stěrky a efektní
ornamentální mozaiky vytvoříte originální interiér kuchyně
nebo koupelny, který vás svou atmosférou přenese
rovnou do Středomoří.

VÍTE, ŽE...

ONE

obklady

blanco

beige

gris

vison

31 × 61
doporučená cena včetně DPH

460 Kč/m2

obklady – dekor
DEKOR

gris

DEKOR

vison

MOZAIKA

gris*

MOZAIKA

vison*

31 × 61

*5 rozdílných designů.Náhodná kombinace vzorů v balení.

doporučená cena včetně DPH

520 Kč/m2
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OBKLADY A DLAŽBY

SICILY
obklady

beige

multicolor

31 × 61

31 × 61
doporučená cena včetně DPH

490 Kč/m2

interiérová dlažba

beige

multicolor

45 × 45

45 × 45
doporučená cena včetně DPH
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599 Kč/m2

VÍTE, ŽE...

Kombinace čístě bílých obkladů s mnohobarevným dekorem Multicolor přinese do vaší koupelny jak svěžest a
hravost, tak originalitu a jedinečnost.

WHITES

ZOOM
obklady

obklad

BRILLO

white

blanco

beige

21,4 × 61

30 × 60 R

doporučená cena včetně DPH doporučená cena včetně DPH

doporučená cena včetně DPH

484 Kč/m2

750 Kč/m2

520 Kč/m2

ZOOM

obklady – dekor
RELIEF

white

RELIEF

beige

DEKOR

21,4 × 61

multicolor

21,4 × 61

doporučená cena včetně DPH

doporučená cena včetně DPH

doporučená cena včetně DPH

520 Kč/m2

593 Kč/m2

460 Kč/ks

VYSVĚTLIVKY

Obklad

Dlažba

Mrazuvzdorné
dlažby
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Obklady a dlažby z naší mateřské
společnosti Roca najdete na www.roca.cz

NECHTE SE INSPIROVAT

Do vysoké skříňky se
dají uložit nejen čisté
ručníky, ale i celá řada
dalších nezbytností.

ZÁVĚSNÝ KLOZET
LYRA PLUS RIMLESS
Konstrukce bez oplachového kruhu
zabraňuje usazování nečistot na těžko
dostupných místech a přináší tak
zcela nový rozměr čistoty.

Osvětlení MOONBOX NEW
je praktické a velmi stylové.

Dlažba MELBOURNE GRAPHITO
s betonovým dekorem.

Dlažba ze série HOME
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KOUPELNOVÁ SÉRIE LYRA PLUS
UMYVADLA A UMÝVATKA
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

BIDETY

WC SEDÁTKA

hl

hl
.4
. 4 3 cm
9c
m

hl

.6

3c

v. 45 cm

i ve verzi slowclose

m

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
skříňky pod umyvadlo

40 cm

50 cm
střední
skříňka
š. 35 cm
v. 75 cm
hl. 25 cm

55 cm

55 cm

vysoká
skříňka
š. 32 cm
v. 170 cm
hl. 25 cm

60 cm
skříňka
střední
mělká
š. 32 cm
v. 80 cm
hl. 13 cm

55, 60 a 65 cm
vysoká
skříňka
š. 32 cm
v. 170 cm
hl. 25 cm

60 a 65 cm

zrcadlová
skříňka

š. 77,5 cm
v. 80 cm

AKRYLÁTOVÁ VANA

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

š. 40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
v. 75 cm

zrcadlová
skříňka

zrcadlová
skříňka

š. 40, 50 cm
v. 80 cm

š. 60 cm
v. 80 cm

SPRCHOVÉ KOUTY v. 190 cm

SPRCHOVÉ DVEŘE v. 190 cm

čtverec
čtvrtkruh, 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
ve variantě transparentní sklo nebo sklo stripy

jednokřídlé
š. 80, 90 cm

skládací
š. 80, 90 cm

kyvné
š. 80, 90 cm

ve variantě transparentní sklo nebo sklo stripy

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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80 cm

80 cm
zrcadlo
na desce

NECHTE SE INSPIROVAT

Jednoduché tvary
nábytku doplňují
nenápadné úchytky.

Skříňka s umývátkem
Petit je nejen praktická,
ale i krásná v každém
interiéru.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBE A PETIT
SKŘÍŇKY S UMYVADLEM CUBE
45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm
100 × 43 cm
120 × 43 cm
dvojumyvadlo

skříňky s umyvadlem 45, 55 a 65 cm

50 × 34 cm
60 × 34 cm

skříňky s umyvadlem 50 a 60 cm

skříňky s umyvadlem 80 a 100 cm

skříňky s dvojumyvadlem 120 cm

střední skříňka
š. 34,5, v. 75, hl. 25 cm

zrcadla na desce
š. 100 a 120 cm, v. 75 cm

SKŘÍŇKY S UMÝVÁTKEM PETIT
PETIT

PACK
40 × 23 cm

skříňka s levo/pravými dveřmi + umývátko 40 cm
+ zrcadlo nebo zrcadlová skříňka
+ osvětlení Moonbox new

zrcadlová skříňka š. 38,4 cm, v. 58 cm

zrcadlo š. 38,4 cm, v. 58 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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NECHTE SE INSPIROVAT
Do vysoké skříňky se
dají uložit čisté ručníky
i celá řada nezbytných
drobností.

Zrcadlové skříňky jsou
vybaveny dvěma
vnitřními poličkami.

Úchytky mají zaoblený
tvar, příjemný do ruky.
Jsou z nerezové
matné oceli.

Keramické umyvadlo tvoří
elegantní korunu skříňky
výjimečného tvaru.

Sedátko s důmyslným
mechanismem
zpomalujícím sklápění.

Jednoduché tvary,
měkce zaoblené
hrany. To je typický
design toalet DEEP
BY JIKA. Vybrat si
můžte závěsný, stojící nebo
kombiklozet. Potěší nejen
moderním tvarem, ale
především minimální
spotřebou vody. Na malý
splach si klozety vystačí se
3 litry vody, na velký potřebují
4,5 litru.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE DEEP BY JIKA
umyvadla a umývátka
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
hl. 51 cm

v. 43 cm

hl. 70 cm

v. 46 cm
v. 48 cm

WC sedátko
hl. 54 cm

i ve verzi slowclose

65
cm

bidety

sprchové vaničky - akrylátové
hl. 51 cm

hl. 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 kombinovat s kouty
Cubito Pure a Lyra Plus.

koupelnový nábytek
skříňky pod umyvadlo 50, 55, 60 a 65 cm

vysoká skříňka závěsná
š. 30, v. 162, hl. 27 cm
zrcadlová skříňka
š. 50, 60 cm, v. 76 cm
levá/pravá varianta

zrcadlo na desce
š. 50, 60 cm, v. 76 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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NECHTE SE INSPIROVAT

2,4 m

2,0 m

Ergonomicky tvarovaná vana TIGO s rovným dnem je ve sprchovacím
prostoru široká 80 cm, zbytek je o deset centimetrů užší, takže se
pohodlně vejde i do menších prostor.

m

80 c

m

70 c

Vanu doplňuje speciální
zástěna z bezpečnostního
skla, která přesně kopíruje
její tvar.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE TIGO
ŘEŠENÍ PRO MALÉ KOUPELNY V PANELOVÉM DOMĚ
2,3 m2 + 0,85 m2

Také s velkým umyvadlem a pračkou můžete mít v koupelně dostatek místa. Stačí si jen správně
vybrat. Umyvadla série Tigo jsou pouhých 38,5 cm hluboká a ušetří mnoho drahocenného
prostoru. Navíc nad pračku můžete umístit mělké skříňky a ukrýt do nich vše, co potřebujete.

2,4 m2

V malé koupelně se počítá každý centimetr. Díky nejkratšímu kombiklozetu Tigo s hloubkou
62 cm a umyvadlu Tigo (šířka 65 cm) vytvoříte více místa a nebudete se cítit stísněně. Prostor
pod umyvadlem můžete využít pro skříňku na ručníky a vedle něj umístit vysokou závěsnou
skříňku na všechny kosmetické nezbytnosti. Sprchový kout s vaničkou (120 × 80 cm) bude
skvělou volbou nejen pro starší generace.

2,15 m2

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) se
skříňkou s 2 dveřmi a sprchový kout doplnit vaničkou Deep by Jika. Přidejte kombiklozet
(62 cm) nebo závěsné WC Tigo (49 cm) a prostor pro pračku, nad níž doporučujeme ještě
umístit mělkou skříňku, máte připraven.
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NECHTE SE INSPIROVAT

Zásuvky mají pojezdy s maximálním výsuvem
a brzdu s dojezdem. Vyhnete se tak
„otřískání“ nábytku a nepříjemnému hluku.

Vysoká závěsná skříňka je nejen praktická,
ale i velmi elegantní řešení pro uložení
všech koupelnových „nezbytností“.

43 cm
43 cm
49 cm

62 cm

Nejmenší závěsný klozet má hloubku
49 cm. To však rozhodně nemá žádný vliv
na pohodlí. Sedací část má standardních
43 cm jako u ostatních klozetů.

Ideálním výrobkem pro malé koupelny je
kombiklozet Tigo, který má celkovou
hloubku pouhých 62 cm.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE TIGO
ŘEŠENÍ PRO MALÉ I VELKÉ KOUPELNY

Výškově nastavitelný
sprchový sloup.

Vanová zastěna
pro příjemné
sprchování.

Vyhřívací fólie na zrcadla
zabraňuje kondenzaci
vzdušné vlhkosti na jejím
povrchu, takže zrcadlo
zůstává neorosené i po
koupeli či sprchování.
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NECHTE SE INSPIROVAT

38,5 cm

Koupelnový nábytek Tigo N vyniká příjemným a uklidňujícím designem. Vybírat můžete ze dvou
variant, z provedení v klasické bílé s leskem na dvířkách nebo v dekoru světlého jasanu s výraznou
strukturou dřeva. Dojem dotváří moderní kovové pololesklé úchytky.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE TIGO
ŘEŠENÍ PRO MALÉ I VELKÉ KOUPELNY
UMYVADLA A UMÝVÁTKA
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 SEDÁTKO

KLOZETY
hĺ. 49 cm

i ve verzi slowclose

v. 40 cm
hl. 62 cm

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

BIDET
hl. 49 cm

skříňky pod umývátko 45 cm

skříňky pod umyvadlo 65 a 80 cm

skříňky pod umyvadlo 100 cm

střední mělká skříňka
š. 32, v. 81, hl. 15 cm

vysoká hluboká skříňka
š. 32, v. 162, hl. 32 cm

police pod umyvadlo
š. 65, 80, 100 cm

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

bez osvětlení

AKRYLÁTOVÁ VANA A VANOVÁ ZÁSTĚNA

s osvětlením

ASYMETRICKÝ SPRCHOVÝ KOUT A VANIČKA

160 × 80/70 cm
pravá i levá verze
80 × 150 cm

60 × 150 cm

100 × 80 × 195 cm

100 × 80 × 8,5 cm
pravá i levá verze
materiál: keramika

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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NECHTE SE INSPIROVAT

Klozet MIO RIMLESS
bez oplachového kruhu, je vskutku
technologickým zázrakem, který
splňuje všechny náročné hygienické
požadavky současnosti.
Inovativní konstrukce klozetu MIO umožňuje
účinné a rovnoměrné opláchnutí celé mísy
a v souladu s trendem úspory vody při
splachování umožňuje spláchnutí 4,5/3l.
Zabraňuje usazování nečistot a nebezpečných
bakterií na špatně přístupných místech
a výrazně usnadňuje údržbu toalety.
Nutné nastavení
na 4,5/3l
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KOUPELNOVÁ SÉRIE MIO

40 cm

Výškově nastavitelný teleskopický sprchový sloup Mio-N je praktické řešení
pro celou rodinu. Ať jste velký nebo malý s výškově nastavitelným sloupem
si sprchování vždy užijete.

hlavová sprcha Ø 200 mm, ABS
v ýškově nastavitelná sprchová tyč v rozmezí 40 cm
pevný držák sprchy integrovaný v těle baterie
posuvný držák sprchy na sprchové tyči
ruční sprcha Ø 130 mm se 4 funkcemi
sprchová hadice 1,7 m s Antitwist proti překroucení
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NECHTE SE INSPIROVAT

Předností nábytku Mio-N je jednoduchý nadčasový design umocněný
absencí úchytek a to díky systému otevírání push to open. Skříňky
pod umyvadlo disponují plnovýsuvnými pojezdy zásuvek a zavíráním
s brzdou a dojezdem.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE MIO
UMYVADLA A UMÝVATKA
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 SEDÁTKO

KLOZETY

BIDETY

i ve verzi slowclose
hl. 54 cm

verze rimless (bez oplachového ruhu),
a verze s uzavřeným oplachovým kruhem

hl. 58 cm

48 cm

40 cm

hl. 53 cm

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
skříňky pod umyvadlo 55 cm

skříňky pod umyvadlo 60 cm

skříňky pod umyvadlo 80 cm

skříňky pod umyvadlo 130 cm

střední skříňky
š. 32, v. 81, hl. 32 cm

skříňky pod umyvadlo 65 cm

střední mělké skříňky
š. 32, v. 81, hl. 15,5 cm

vysoké skříňky
š. 32, v. 162, hl. 32 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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NECHTE SE INSPIROVAT
8mm bezpečnostní sklo.

Speciální povrchová
úprava JIKA perla Glass
pro snadnou údržbu.

Skleněné stěny lze
umístit i přímo na dlažbu
bez vaničky.

Ideálním řešením pro sprchový kout je spojení
hlavové a ruční sprchy. Můžete si tak naplno užít
sprchový efekt velké hlavové sprchy i mobility
a všech individuálních funkcí ruční sprchy.
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KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE
SKLENĚNÉ SPRCHOVÉ STĚNY PURE

Ocelové 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
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NECHTE SE INSPIROVAT
SPRCHOVÉ DVEŘE PURE BEZRÁMOVÉ

Dokonalé zpracování, čistý
design, elegance to jsou
hlavní charakteristiky
sprchových bezrámových
koutů a dveří Pure.

stabilizační vzpěra
k zafixování pevné stěny

masivní chromové panty

elegantní design úchytky
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KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE
SPRCHOVÉ KOUTY PURE BEZRÁMOVÉ

výška 1950 mm

8mm
bezpečnostní sklo

Speciální
povrchová úprava
JIKA perla GLASS
zaručuje snadnou
údržbu.

Možnost instalace
přímo na dlažbu.

sprchové dveře PURE
jednokřídlé bezrámové

Sprchový bezrámový
kout PURE působí v
každém interiéru velmi
elegantně a vzdušně.
Jednoduše ho sestavíte
ze sprchových dveří
a stěny podle rozměrů
a dispozice vaší
koupelny.

sprchová stěna PURE
pevná bezrámová

+
š. 80, 90, 100, 120 × 195 cm
levá i pravá varianta

=
š. 80, 90, 100 × 195 cm

Sprchový kout můžete kombinovat s vaničkami Pure, Italia a Padana.
/14

sprchový kout PURE
čvercový bezrámový

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

NECHTE SE INSPIROVAT
Zrcadlo s diodovým osvětlením
s bezdotykovým senzorem. Může
sloužit i jako noční orientační světlo

Nábytek Cubito nabízí širokou škálu kombinací různých typů skříněk a jejich povrchových úprav.
Sortiment rozšiřují desky s výřezy pod umyvadla o šířkách 45–75 cm a skříňky pod desky.

Stylovou dominantou koupelny je vana Cubito. Vyznačuje se typickými geometrickými liniemi,
které dotvářejí celkový dojem z koupelny. Je vyrobena ze stoprocentního akrylátového polymeru
špičkové kvality, který se velice snadno udržuje a je příjemný na dotyk. Objem vany je 172l.
/13

KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE

Bezrámové sprchové
kouty a dveře lze
instalovat bez vaničky
pouze se žlabem Roca.

Desky pod umyvadlo rozšiřují sortiment série Cubito Pure. Jsou vyráběny v několika
provedeních a zaručí dostatek prostoru.

Ať už se v koupelně rozhodnete pro variantu nábytku v bílé barvě nebo v jednom z dřevěných
dekorů, vždy bude vaše rozhodnutí správné. Nábytek v barvě dub i tmavá borovice koupelnu
příjemně proteplí. Bílá barva Cubito nábytku naopak zastupuje koupelnovou klasiku.
/12

NECHTE SE INSPIROVAT
1

2
4

7

3
6

VÝHODY
NÁBYTKU
CUBITO
Nábytek Cubito nabízíme
v provedení tmavá
borovice a dub, vyrobený
z laminotřískových desek
se synchronizovanou
strukturou dřeva, nebo
ve variantě bílé s bílým
lesklým lakem na čílkách
a korpusem se strukturou
dřevního póru.

5

1 kvalitní pojezdy s plnovýsuvem

5 pojezdy Hettich s celoživotní garancí

2 vyšší zásuvky bez výřezu pro sifon

6 přidané relingy (=kovové zábradlí) drží

a brzdou dovírání

umožňují dát do zásuvky více předmětů,
kombinujte vždy s místo šetřícím
sifonem Jika

3 vyšší rozměr zásuvek je praktický

kvality a možností 3D regulace

vyšší předměty spolehlivě a zároveň fixují
svislou polohu čela zásuvek

7 	v případě skříňky pod desku je pojezd

vybaven funkcí push to open

pro uložení i větších lahví s čisticími
prostředky

4 moderní dřevěné dekory se strukturou

a hloubkou skutečného masivu
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KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
skříňky pod asymetrické umývátko š. 45cm, baterie P/L

skříňky pod umyvadlo 55, 60, 65 cm
skříňky pod umývátko š. 45cm

skříňky pod umyvadlo 55, 60, 65 cm

skříňky pod umyvadlo 75 cm
výřez pro umyvadlo na levé/pravé straně

skříňky pod umyvadlo 75 cm
výřez pro umyvadlo na levé/pravé straně

skříňky pod umyvadlo 85 cm

skříňky pod dvojumyvadlo 130 cm

skříňky pod desku š. 64 cm, v. 45 cm

vysoké skříňky
š. 32, v. 162, hl. 32 cm
střední skříňky
š. 32, v. 81, hl. 32 cm

střední mělké skříňky
š. 32, v. 81, hl. 15 cm

nízké skříňky š. 32, v. 47 cm

desky na míru š. 65 -160 cm s výřezem pro umyvadlo Cubito 45-75 cm
desky na míru
řezatelná
65-128 cm
desky na míru š. 135-220 cm se dvěma výřezy pro umyvadlo Cubito 45-75 cm
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desky na míru
řezatelná
128,1-160 cm

desky na míru
řezatelná
161,1-210 cm

NECHTE SE INSPIROVAT

Dobře zvolené tlačítko vhodně
doplní interiér vaší koupelny.
Vybírat můžete z několika designů
a různých povrchvých úprav
(lesklý chrom, matný chrom, bílá).
Kompatibilní s podomítkovými
moduly Jika.

Klozet Jika Pure lze pořídit jako samostatně stojící, závěsný nebo kombinovaný. Každý z nich
je konstruován s maximálním ohledem na pohodlí. Klozety Pure jsou plně kapotované, což jim
dodává nejen moderní vzhled ale také podstatně ulehčí úklid koupelny.
/9

KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE

Tenké stěny umyvadlové mísy Cubito Pure
vzbuzují luxusní dojem prohloubený
umístěním umyvadla na desku.

Hranaté umyvadlo Cubito Pure sází
na originální tvar.

K umyvadlovým mísám Cubito Pure doporučujeme tyto baterie:

DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ
BATERIE CUBITO-N

/8

UMYVADLOVÁ BATERIE
CUBITO-N „XL“

UMYVADLOVÁ BATERIE
MIO-N

NECHTE SE INSPIROVAT
Masivní designové
stříbrné profily.

Ultratenká hlavová sprcha.

Jedinečný tenký design
sedátka doplněný důmyslným
mechanismem zpomalující
sklápění.

Elegantní plně kapotovaný klozet
konstruovaný s maximálním
ohledem na pohodlí i starší
generace.

Ocelové vaničky svojí
jednoduchostí a výškou
pouhé 3 cm zapadají
do konceptu koupelny
budoucnosti.

Asymetrická umyvadla jsou aktuálním
trendem při řešení koupelen nejen
v atypických místnostech. Umyvadlo
Cubito o šířce 75 cm s odkládací plochou
podle požadavků vlevo či vpravo ideálně
využije každý centimetr místa i ve velmi
malém prostoru.

/7

KOUPELNOVÁ SÉRIE CUBITO PURE
UMYVADLA A UMÝVÁTKA
55, 60, 65, 75, 85 a 130 cm

asymetrické š. 75 cm

umyvadlová mísa
50 × 35 cm

umyvadlová mísa
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
skříňky

čtyřzásuvkové
skříňky

dvojzásuvkové
skříňky

skříňka pod asymetrické
umývátko 45 cm

KLOZETY
hl. 54 cm

WC SEDÁTKO
hl. 56 cm

v. 43 cm

BIDETY

i ve verzi slowclose

hl. 54 cm

hl. 56 cm

AKRYLÁTOVÉ VANY A VANOVÉ ZÁSTĚNY
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

170 × 75 cm
180 × 80 cm

SPRCHOVÉ KOUTY, DVEŘE A SPRCHOVÉ STĚNY

75 × 140 cm

115 × 140 cm

ve variantě transparentní sklo nebo 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
Vytvoříte kombinací pevné
stěny a sprchových dveří

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

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 22 a 24 v části Přehledy.
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80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

CO JE DOBRÉ VĚDĚT,
NEŽ SE PUSTÍTE DO REKONSTRUKCE KOUPELNY

+
+
+

KOUPELNA DO 50 000 Kč

+

+

+

+
+

OBKLADY
A DLAŽBY

KOUPELNA 50 000–100 000 Kč
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT,
NEŽ SE PUSTÍTE DO REKONSTRUKCE KOUPELNY

 olik chcete /můžete/ investovat?
K
Kdo bude koupelnu používat?
Chcete koupelnu a samostatné WC nebo koupelnu spojenou s WC?
Požadujete vanu nebo sprchový kout?
Umístíte do koupelny pračku a sušičku?
Vytápění centrální, podlahové nebo žebřík?

TŘI KROKY K NOVÉ KOUPELNĚ
1∕

Nejprve si udělejte nákresy stávající koupelny s rozměry, umístěním dveří a případně
oken, elektřinou a odpadem. Poté si odpovězte na všechny výše uvedené otázky
a rozmyslete si, jaký styl koupelny byste chtěli mít (např. moderní, retro a další).

2∕

Návrh koupelny si můžete vytvořit i sami, ale doporučujeme jej svěřit spíše do rukou
odborníků. Naše představy totiž nemusí být vždy realizovatelné s ohledem na velikost
prostoru, umístění odpadu a celkové dispoziční řešení bytu. Architekti nebo odborníci
v koupelnových studiích většinou připraví více návrhů a najdou vhodné a praktické
řešení zohledňující všechny aspekty vaší koupelny.

3∕

Nechte si zpracovat 3D vizualizaci vaší nové koupelny. Díky ní si vše lépe představíte
a můžete provést úpravy ještě předtím, než začnete se stavebními pracemi. V rámci
návrhu si nechte udělat i kladečský plán obkladů a dlažeb.

DOPORUČUJEME!
Rekonstrukci ponechte na jedné firmě. Vyhnete se tím situaci, kdy jednotlivé skupiny
řemeslníků budou svalovat nedostatky na firmy předcházející. Pokud nemáte jasnou
představu, je ideální oslovit odbornou firmu. Ta navrhne nejvhodnější řešení, stanoví
přesnou kalkulaci a naplánuje harmonogram prací.
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120 00 Praha 2

www.jika.cz
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HLEDÁTE INSPIRACI?
Najdete ji nejen v minikatalogu, ve vzorkovnách našich prodejců, ale i v Prague
Gallery Art of Bathrooms. Vstupte do inspirativního světa koupelen, kde si můžete
svou budoucí koupelnu doslova vyzkoušet na vlastní kůži: Vejít do sprchového
koutu, lehnout si do vany, vyzkoušet jak vám baterie padne do ruky... a pokud
budete potřebovat poradit, odborný personál vám vše rád vysvětlí.
Virtuálně se naší galerií můžete projít na www.praguegallery.cz/cz/virtualni-prohlidka
Nechte se inspirovat u našich prodejců. www. jika.cz/prodejci

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

INSPIRACE

