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Značka JIKA je symbolom tradície a kvality od roku 1878.

Myslíme na životné 
prostredie
Vytvoriť kúpeľňu, v ktorej sa 
bude cítiť dobre celá rodina. To 
je hlavnou úlohou značky Jika. 
Nezabúdame však ani na život-
né prostredie a spoločne s po-
prednými dizajnérmi vyvíjame 
úsporné vodovodné batérie, 
toalety a ďalšie výrobky tak, 
aby sme obmedzili plytvanie 
vodou a ochránili prírodu oko-
lo seba. Neobracajte sa ku svoj-
mu okoliu chrbtom a skúste to 
spoločne s nami.

novinka



KÚPEĽŇOVÉ KOMPLETY
keramika, nábytok, sprchové kúty, 
vane, vodovodné batérie a kúpeľňové doplnky
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ŽITE 
BUDÚCNOSŤOU
Dôležité rozhodnutia nie sú iba známkou okamihu. Chceli sme 
pre vás vytvoriť priestor, v ktorom sa budete môcť nadýchnuť 
nadčasovej elegancie a spoločne s nami žiť budúcnosťou. Tá 
bude patriť jednoduchým riešeniam, čistým líniám a elegantnému 
vzhľadu. A verte, podarilo sa. Nadýchnite sa jej spoločne s nami.

novinka

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 60 x 34,5 cm

107,77 €
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Mio, s automatickou zátkou, chróm, 

111,76 € SKRINKA POD UMÝVADLO, biely lesklý lak, 2 zásuvky, 

364,78 € VYSOKÁ SKRINKA, biely lesklý lak, police v dekore 

orech, 342,75 € ZÁVESNÉ WC Cubito, s funkciou Total Clean, 

zaručujúce dokonalé umytie, 180,87 € WC SÚPRAVA, séria 

Design, sklo, chróm, 33,34 € DVOJITÝ DRŽIAK toal. papiera, 

séria Design, chróm, 35,64 € DRŽIAK UTERÁKA, séria Design, 

chróm, 47,82 € ZRKADLO, 55 x 64 cm, 132,09 € OSVETLENIE, 

halogénové, IP44, 100 W, 84,94 € PODOMIETKOVÝ 

MODUL pre závesné WC, 142,95 € TLAČIDLO Dual Flush, 

k podomietkovému modulu, matný chróm, záruka 

5 rokov 49,28 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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1  UMÝVADLO, asymetrické, 80 x 34,5 cm, 191,04 € 
2  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Mio, s automatickou zátkou, 

chróm, 111,76 € 3  DRŽIAK UTERÁKA, séria Design, chróm, 47,82 € 
4  STREDNE VYSOKÁ SKRINKA, police v dekore orech, 254,65 € 

Viete, že...
praktické umývadlá Cubito pure 
je možné umiestniť na dosku, do-
plniť ich skrinkou alebo len zavesiť 
na stenu a doplniť chrómovaným 
sifónom? Či už zvolíte umývadlo 
(50, 60, 80 x 34,5 cm), alebo dvoj-
umývadlo (100 x 34,5 cm) s asyme-
tricky umiestnenou batériou, vždy 
ušetríte priestor vašej kúpeľne.

Viete, že...
čisto biely nábytok môže kúpeľ-
ňu naplniť jemnými orechovými 
tónmi? Potešiť sa nimi môžete za-
každým, keď otvoríte skrinky uni-
kátnej kúpeľňovej zostavy Cubito 
pure. Ich luxusný vzhľad zdôraz-
ňujú rafinovane umiestnené 
chrómované úchytky vytvorené 
na mieru a spoločne s keramikou tak 
vytvárajú elegantnú kombináciu.
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DETAIL SKRINKY POD 
UMÝVADLO 
50 cm, 2 zásuvky 

342,75 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

4

Na keramické 
výrobky 

a doplnky JIKA
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SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO
100 x 34 cm
lesklý biely lak, 2 zásuvky, vnútorná časť 
v dekore orech

503,44 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

DVOJUMÝVADLO
100 x 34,5 cm

269,41 €

novinka

Poznámka: táto batéria 
nie je v ponuke JIKA. 
Odporúčame batérie Mio.

34,5 c
m



Jednoduché línie profi lov kúta
i výrazného držiaka.

Výklopný systém s pojazdovými 
ložiskami pre pohodlnejšiu údržbu.

Detail sklenenej výplne kútov
v dizajne Arctic.

VÝHODY:
 Predĺžená záruka 5 rokov.
  Kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna, 

Neo Ravenna, Olymp, Sofi a).
 Masívne strieborné profi ly. 

 Špeciálna úprava JIKA perla GLASS.
  Odporúčané prípravky na údržbu Clean All 

a Conditioner.
 Výška sprchových kútov a dverí 1 950 mm.
  6 mm bezpečnostné sklo transparentné alebo 

s dekorom Arctic.

Viete, že...
sprchové kúty Cubito pure veľmi jednoducho prispôso-
bíte dispozičným možnostiam kúpeľne? Vybrať si totiž 
môžete z troch druhov zatvárania dverí - posuvných 
dvojdielnych, jednokrídlových alebo skladacích. Stačí 
k  nim vybrať sprchovú vaničku v zodpovedajúcej dĺžke 
a je hotovo. Ich netradičnú výšku (195 cm) ocenia nielen 
urastení členovia domácnosti. 

Clean All, čistiaci 
prostriedok 18,39 €

Conditioner, špeciálna 
emulzia 36,06 €

SPRCHOVÉ DVERE
jednodielne, 80 x 195 cm, sklo Arctic

241,90 €

SPRCHOVÉ DVERE
dvojdielne, 100 x 195 cm, 
transparentné sklo 

278,71 €
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PEVNÁ STENA
sklo Arctic, 80 x 195 cm

187,70 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA
dvojitý, 32,5 x 7,5 cm, chróm

35,64 €

HÁČIK NA UTERÁKY 
chróm

7,26 €

novinka kompletný sortiment na www.jika.sk
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Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

ÁKYY 

STIERKA NA SKLO
s držiakom na stenu 
(séria Mio)

25,95 €

DRŽIAK SO SKLENENÝM 
DÁVKOVAČOM
12 x 10 x 16 cm, chróm

27,08 €

DRŽIAK UTERÁKA
30 x 12,5 cm, chróm

52,20 €

DRŽIAK SO SKLENENOU 
MYDLOVNIČKOU 
12 x 10 cm, chróm 

11,22 €



SRDCE VEĽKEJ 
KÚPEĽNE
Život sa skladá z obyčajných okamihov, ktorých jedinečnosť si 
často neuvedomujeme. Ak snívate o veľkej a vzdušnej kúpeľni, 
uskutočnite svoje plány. Odmenou vám bude jedinečný pocit 
vždy, keď do nej vstúpite.

Nebojte sa, ani veľká kúpeľňa nemusí vždy znamenať viac práce 
s upratovaním. S povrchovou úpravou JIKA perla bude údržba 
jednoduchá.

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 

193,92 €
ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 75 x 45 cm, pravý variant, 

záruka 10 rokov, 193,92 € UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

PÁKOVÁ so zátkou Click-Clack, 120,91 € SKRINKA POD 

UMÝVADLO, biela, 1 zásuvka, bez držiaka 323,54 € 

STREDNE VYSOKÁ SKRINKA, biela s dvierkami v matnom 

vyhotovení skla, 461,25 € ZRKADLO, hliníkový rám, 

64 x 55 cm, 132,09 € OSVETLENIE, halogénové, 100 W, 

IP44, 84,94 € POLICA, biela, dĺžka 32 cm, 66,37 € VAŇA 

Cubito, novinka 170 x 75 cm, 100 % akrylát, zápustná verzia, 

bez podpier, 274,16 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka
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MADLO / DRŽIAK UTERÁKA
pochrómovaná mosadz, záruka 
10 rokov, séria Mio public 

36,46 €
ZÁVESNÝ KLOZET
systém Total Clean, dokonalá čistota
po každom použití. Cena bez WC dosky

180,87 €

ZÁVESNÝ BIDET

161,43 €

VAŇA Mio
170 x 70 cm, 100 % akrylát, 
5 rokov záruka, zápustná verzia, 
bez podpier 

301,41 €

2

1

7

K ZÁVESNÉMU WC 
SI NEZABUDNITE 

ZVOLIŤ TEN SPRÁVNY 
PODOMIETKOVÝ 

MODUL A TLAČIDLO. 
ODPORÚČAME 

OBJEDNAŤ V AKCIO-
VOM BALÍČKU ZA 

VÝHODNÚ CENU. VIAC 
NA WWW.JIKA.SK

kompletný sortiment na www.jika.sk

akcia



13

VAŇOVÁ ZÁSTENA 
jednodielna s povrchovou 
úpravou JIKA perla GLASS

249,39 € STREDNE VYSOKÁ SKRINKA 
S KOŠOM NA BIELIZEŇ
wenge, 96 x 32 x 30 cm

390,75 €

UMÝVADLO
65 x 48,5 cm, záruka 10 rokov

100,80 €

3

4

5

6

1  BIDETOVÁ BATÉRIA, s automatickou zátkou, 126,72 € 2  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ 

KOHÚTIKOVÁ BATÉRIA, 3-polohový prepínač, bez príslušenstva, 256,80 € 3  SPRCHOVÁ TYČ Mio, 

s posuvným držiakom a mydlovničkou, chróm 36,61 € 4  ZRKADLO, v hliníkovom ráme, 96 x 64 cm, 153,31 € 
5  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, so zátkou Click-Clack, 120,91 € 6  SKRINKA POD UMÝVADLO wenge a sklo 

s kvetinovým dekorom, zásuvka a vyklápacie dvierka, cena bez nožičiek a držiaka 536,00 €  7  WC DOSKA 

S POKLOPOM, antibakteriálny duroplast, rýchloupínacie oceľové úchyty, 58,93 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



ASYMETRICKÉ UMÝVADIELKO
45 x 25 cm, pravé, záruka 10 rokov

78,09 €

MYDLOVNIČKA
chróm, sklo

19,05 €

SIFÓN Cubito
chróm, mosadz

52,59 €

DETAIL STREDNE
VYSOKEJ SKRINKY
s košom na bielizeň, korpus 
biely, dvierka matné sklo

461,25 €

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO
jedna zásuvka, vyhotovenie fi no 

346,15 €

STREDNE VYSOKÁ SKRINKA 
96 x 32 x 30 cm, fi no, dvierka matné sklo 

438,52 €

14

Viete, že...
asymetrické umývadlá sú ako stvorené pre 
malé kúpeľne? 

Aj pri zachovaní odkladacej plochy 
ušetria vďaka užšiemu tvaru a netradične 
umiestnenej batérii drahocenné miesto.

PODOMIETKOVÝ MODUL 
pre závesné WC, vrátane tlačidla 
Dual Flush

142,95 € 

Na keramické 
výrobky JIKA
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PODOMIETKOVÝ MODUL
pre závesné WC s rámom, vrátane 
tlačidla vo vyhotovení matný chróm 

177,46 €

VYSOKÁ SKRINKA
jednodverová, korpus biele lamino 
s dekorom dreva, dvierka biely 
lesklý lak

454,98 €

ZRKADLO
55 x 64 cm, hliníkový rám

132,09 €

ZÁVESNÝ KLOZET Cubito 
s funkciou Total Clean 

180,87 €
Odporúčame objednať v akciovom 
balíku s podomietkovým modulom 
za skvelú cenu. Viac informácií na 
www.jika.sk

novinka

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk

akcia
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POLIČKA VEĽKÁ
vyhotovenie fi no, 
dĺžka 64 cm

70,80 €

STOJACE WC Mio
Vario odpad, cena bez WC dosky

155,24 €
KONTAJNER NA KOLIESKACH
fi no alebo wenge, možno 
doplniť sedákom

452,04 €

71

5

2

4

6

SEDÁK NA KONTAJNERY
béžový, umelá koža 

77,28 €

SPRCHOVÉ DVERE 
Cubito pure 80 x 80 x 195 cm,
transparentné

231,80 €

3

PODOMIETKOVÝ MODUL 
pre samostatne stojace WC, 
cena bez tlačidla

98,58 € 

novinka
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DVOJUMÝVADLO
130 x 48,5 cm

381,15 €

VYSOKÁ SKRINKA
wenge, stredné dvierka kvetinový 
dekor Cubito, cena vrátane nožičiek, 
bez krycej dosky

557,64 € 
ZRKADLO
128 x 64 cm

253,81 €

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO
2 zásuvky, 129 x 67 x 46 cm, vrátane 
nožičiek a držiaka na uteráky 

692,89 € 

Viete, že...
už nemusíte ráno bojovať s ostatnými členmi 
domácnosti o miesto pri umývadle? Kúpte si 
hneď dve a vyhnite sa tak rannému čakaniu 
v rade. Vhodnou voľbou je tiež dvojumývadlo, 
ktoré ušetrí priestor a vašu peňaženku.

1  DOSKA s výrezom pre umývadlo Cubito 65 cm, fi no, dĺžka 128 cm, 138,50 € 
2  PODPERA pod umývadlovú dosku, vhodná ako držiak uteráka, 51,99 € 
3  UMÝVADLO 65 cm, 100,89 € 4  DOSKA s výrezom pre 2 umývadlá Cubito 

65 cm, wenge, dĺžka na želanie (od 135 do 220 cm) 201,90 € 5   SAMOSTATNÁ 

SKRINKA pod dosku, wenge, 1 ks, 260,97 € 6  UMÝVADLOVÁ SKRINKA 

s umiestnením pod dosku, wenge, 1 ks, 265,20 € 7  ZRKADLO, séria Clear, 

s integrovaným bočným LED osvetlením, 60 x 81 cm, IP44, 14 W, 207,54 € zrkadlo 

je možné doplniť vyhrievacou fóliou proti oroseniu 16,94 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk
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novinka

kompletný sortiment na www.jika.sk
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4

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, so zátkou Click-Clack, chróm, 120,91 € Pri kúpe batérie Cubito 

spoločne s umývadlom Cubito (60 cm) dostanete na umývadlo 50 % zľavu. 2  VAŇOVÁ 

KOHÚTIKOVÁ BATÉRIA, bez sprchovej súpravy, chróm, 155,31 € 3  HORNÁ SPRCHA, 

so sprchovým ramenom, chróm, 70,23 € 4  RUČNÁ SPRCHA, chróm, 14,00 € 5  RUČNÁ 

SPRCHA, novinka, chróm, 14,64 € 6  VAŇOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 3-polohový 

prepínač na ručnú a hornú sprchu a napúšťanie vane, chróm, 256,80 € 7  ROHOVÝ VENTIL 

3/8” - 1/2”, chróm 2 ks, 33,12 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

akcia
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DRŽIAK ČASOPISOV
chróm

82,22 €

KERAMICKÝ DÁVKOVAČ
chróm

35,83 €

DRŽIAK UTERÁKOV
chróm

26,86 €

POLICA
dĺžka 50 cm, sklo, 
chrómované držiaky

23,05 €

ZÁVESNÁ TYČ NA UTERÁKY
55 cm, chróm

72,44 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk



Ložiskové posuny pre jednoduché
otváranie a zatváranie.

VÝHODY SPRCHOVÝCH KÚTOV:
  Kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna, 

Neo Ravenna, Olymp, Sofi a).
  6 mm bezpečnostné sklo transparentné 

alebo s kvetinovým dekorom (Cubito).
 Masívne strieborné profi ly.
 Špeciálna úprava JIKA perla GLASS.
  Odporúčané prípravky na údržbu Clean All 

a Conditioner.
 Magnetické tesnenia pojazdných dverí.

Viete, že...
kvetinový dekor sprchového kúta kúpeľňu príjemne zútulní 
a transparentne prevzdušní a zväčší? Bezpečnostné sklo odolá 
aj vodným hrám najmenších členov domácnosti a s minimál-
nou námahou ho udržíte čisté vďaka povrchovej úprave JIKA 
perla GLASS. Šetrite svoj čas, čím rýchlejšie poupratujete, tým 
skôr sa budete môcť venovať dôležitejším veciam!

Masívny strieborný lesklý profi l
sprchového kúta s logom JIKA.

Minimalistické držadlá dverí
sprchového kúta sú výrazným
dizajnovým prvkom.

Výklopný systém pre pohodlnejšiu
údržbu. Magnetické lišty zaručujú
dokonalú tesnosť.

VÝHODY KERAMICKÝCH VANIČIEK: 
  Predĺžená záruka keramiky JIKA je 10 rokov.
  Protišmyková úprava ANTISLIP.
  Odolnosť proti zmenám teploty a poškriabaniu.
   Odporúčame kombinovať so sprchovými kútmi 

a dverami JIKA (Cubito, Cubito pure, Mio, Lyra plus).

20
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kompletný sortiment na www.jika.sk
Na keramické 

vaničky

TIP
Nebojte sa keramiky 

Tradičné prírodné materiály si kvôli 
overenej kvalite opäť nachádzajú ces-
tu do kúpeľní. Ich povrch je nielen krás-
ny, ale oceníte aj jednoduchú údržbu 
a vysokú odolnosť proti poškrabaniu. 
Stopercentná tvarová stálosť a neob-
medzená životnosť z nich vytvára jedi-
nečné kúsky, ktoré ocení každý, kto si 
potrpí na kvalitu a precíznosť. Stále sa 
nemôžete rozhodnúť?



CENA BALÍČKA OD

465,60 € 
SPRCHOVÝ KÚT CUBITO s dekorom, 6 mm 
bezpečnostné sklo s úpravou JIKAperlaGLASS

+ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA OLYMP 
SO SAMONOSNÝM RÁMOM
Pôvodná cena vaničky od 131,56 €

Akcia platí pre všetky rozmery týchto výrobkov. 

CENA BALÍČKA OD

418,80 € 
SPRCHOVÝ KÚT CUBITO 
s transparentným sklom, 6 mm bezpečnostné sklo 
s úpravou JikaPerlaGlass

+ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA OLYMP
SO SAMONOSNÝM RÁMOM
Pôvodná cena vaničky od 131,56 €

Akcia platí pre všetky rozmery týchto výrobkov. 

CENA BALÍČKA OD

275,27 €
ZÁVESNÝ KLOZET CUBITO
+ PODOMIETKOVÝ MODUL ZK 

Závesné WC a podomietkový modul sú balené zvlášť. 
Balíček neobsahuje tlačidlo a WC dosku.

Podomietkový 
modul 

Akrylátová 
vanička 
Olymp

Akrylátová 
vanička 
Olymp

Zadarmo

21

S kompletnou ponukou balíčkov vás zoznámia naši predajcovia alebo 
navštívte www.jika.sk. Na keramiku je záruka 10 rokov, na akrylátové 
vaničky 5 rokov, na sprchové kúty Cubito 3 roky. Uvedené ceny sú 
vrátane 20 % DPH.

Kupujte balíčky Jika a ušetríte viac!

15 %
Zľava

akcia

Zadarmo



VDÝCHNITE 
KÚPEĽNI ŽIVOT
Hrajte sa s farbami, odviažte sa a vdýchnite kúpeľni život. 
Kúpeľňový nábytok prináša toľko možností, iba nájsť odvahu.

Prekvapia vás premyslené úložné priestory a kvalitné spracovanie 
v každom detaile. Aj jednoduchý dizajn skrýva nečakané.



DVOJUMÝVADLO, 130 x 47 cm

350,05 €
VYSOKÁ SKRINKA, biela, 285,82 € ZRKADLO 

S POLICAMI, 132,94 € za 1 ks (na fotografi i 2 ks) 

OSVETLENIE, žiarivkové, IP44, 24 W, 135,42 € 

SKRINKA pod dvojumývadlo, 2 zásuvky, biela, 

327,50 € UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, chróm, 

111,76 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

23
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DRŽIAK UTERÁKA
Mio public, pochrómovaná 
mosadz, záruka 10 rokov

37,20 €

WC KOMBIMISA S NÁDRŽKOU
Vario odpad, hlboké splachovanie

267,24 €

POLICOVÝ DIEL
hĺbka 32 cm

76,44 €
Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

WC DOSKA S POKLOPOM,
antibakteriálna, duroplastová
WC doska so spomaľovacím 
mechanizmom Slowclose

87,00 €



kompletný sortiment na www.jika.sk
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ASYMETRICKÁ VAŇA
100 % akrylát, 150 x 105 cm, 
zápustná, vrátane podpier,
(160 x 105 cm, 462,74 €)

403,62 €

2

1

3

4

5

PMMA

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, 

s automatickou zátkou, chróm, 

111,76 € 2  DVOJUMÝVADLO 

130 cm, 350,05 € 3  SKRINKA pod 

dvojumývadlo, 2 zásuvky, orech, 

327,50 € 4  DVOJITÝ DRŽIAK so 

sklenenými pohárikmi, chróm, 29,90 € 
5  DVOJITÝ HÁČIK NA UTERÁKY, 

chróm, 19,05 €

Poznámka: akrylátovú vaňu Mio
ponúkame aj vo variante s panelom

Viete, že...
nie veľkosť, ale tvar vane určuje komfort 
relaxácie? Jemné krivky rohovej vane MIO 
uspokoja aj najnáročnejších pôžitkárov 
bez nároku na priestor. Akrylátová vaňa 
sa dá zladiť buď so zvyškom kúpeľne po-
mocou obloženia, alebo využiť špeciálny 
akrylátový panel, ktorý podobne ako vaňa 
nemení v priebehu času svoju farbu. 

TIP
K asymetrickej vani odporúčame vaňovú 
zástenu Mio, ktorá je vyrobená z bezpeč-
nostného 6 mm transparentného skla 
s úpravou JIKA perla GLASS.

Cena 298 €

Viac informácií na www.jika.sk.
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TLAČIDLO DUAL FLUSH
k podomietkovému modulu, biele 

28,57 €

ZÁVESNÝ KLOZET 
s funkciou Total Clean 
zaručujúci dokonalý oplach

163,03 € ZÁVESNÝ BIDET
bez postranných otvorov
na pripojenie vody

155,24 €

ZRKADLO
64 x 57 cm
(polica pod zrkadlo 53,50 €)

70,46 €

UMÝVADLOVÁ SKRINKA
orech, 1 zásuvka, 65 x 39 cm

185,17 €

K ZÁVESNÉMU WC 
SI NEZABUDNITE 

ZVOLIŤ TEN SPRÁVNY 
PODOMIETKOVÝ 

MODUL A TLAČIDLO. 
ODPORÚČAME 

OBJEDNAŤ V AKCIOVOM 
BALÍČKU ZA VÝHODNÚ 

CENU. VIAC NA 
WWW.JIKA.SK

akcia



1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, batéria je vybavená perlátorom, na ktorom sa neusadzuje 

vodný kameň, 111,76 € 2  UMÝVADLO, 60 x 47 cm, 74,52 € 3  STREDNE VYSOKÁ 

SKRINKA, s 2 zásuvkami, dvierka v dekore orech, 220,04 € 4  UMÝVADLOVÁ SKRINKA 

dvierka orech 185,17 € VNÚTORNÁ ZÁSUVKA voliteľná, 51,54 € K umývadlovým skrinkám 

Mio odporúčame miesto šetriaci sifón, 26,96 € 

UMÝVADLO SO SKRINKOU
60 cm, 2 zásuvky, dekor orech

311,23 €

Viete, že...
naši dizajnéri myslia pri navrhovaní 
nábytku ako na dizajn, tak na jed-
noduchú inštaláciu? Vďaka špeciál-
nemu 3D uchyteniu zavesíte skrinky 
aj na nerovné steny v panelákových 
kúpeľniach. Na rozdiel od lacnej-
šieho nábytku používame kvalitné 
lepidlá a na všetkých dieloch apli-
kované odolné ABS hrany zabrá-
nia mechanickému opotrebovaniu 
najviac namáhaných častí.

1

2

4

3

BIELA/BOLTONBIELA/ORECHBIELA/BIELA

27
kompletný sortiment na www.jika.sk
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1  VYSOKÁ SKRINKA, dvierka orech, 285,82 € 
2  ZRKADLO S POLICAMI, 1 ks, 132,94 € 
3  OSVETLENIE, žiarivkové, IP44, 24 W, 135,42 € 
4  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, s automatickou zátkou, 

chróm, 111,76 € 5  DVOJITÝ DRŽIAK, sklo, chróm, 

29,90 € 6  VAŇA, 100 % akrylát, 170 x 70 cm, 301,41 € 
7  KERAMICKÝ DÁVKOVAČ, chróm, 29,90 € 
8  SKRINKA pod dvojumývadlo, 2 zásuvky, dvierka 

orech, 327,50 € 9  DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, 

39,82 € 10  TOALETNÁ SÚPRAVA, vrátane WC kefy, 

záruka 10 rokov, chróm, 38,80 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Viete, že...
za dokonalým vzhľadom kúpeľne stojí správna voľba doplnkov? Doplnky MIO public 
dokreslia elegantný vzhľad kúpeľne a splnia aj náročné požiadavky na údržbu. 
Chrómované háčiky, držiaky a košíčky na mydlo sa vyznačujú čistotou jednoduchých 
línií z dôrazom na funkčnosť a dlhú životnosť. JIKA garantuje vašu spokojnosť 
10-ročnou zárukou.
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Na doplnky 
Mio public



KOŠÍČEK NA MYDLO
chróm

23,97 €

DRŽIAK TOALETNÉHO 
PAPIERA
chróm

39,82 €

DVOJHÁČIK NA UTERÁKY
chróm

19,05 €

POLICA NA UTERÁKY 
SO ZÁVESNOU TYČOU
dĺžka 59 cm, chróm

90,13 €

29

kompletný sortiment na www.jika.sk

Na doplnky 
Mio
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1

5

4

6

7

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s funkciou Optim Eco, chróm, 111,76 € Pri kúpe batérie 

Mio dostanete 50 % zľavu na umývadlo Mio 60 cm 2  HORNÁ SPRCHA s dažďovým 

efektom, novinka, chróm, 48,93 € SPRCHOVÉ RAMENO (objednať zvlášť), 22,09 € 
3  SPRCHOVÝ SET obsahuje ručnú sprchu (5 funkcií), držiak a hadicu 1,7m, 54,61 € 
4  PODOMIETKOVÁ BATÉRIA vaňová-sprchová, s prepínačom, 98,90 € 5  DRŽIAK 

ručnej sprchy, otočný, 7,80 € 6  DREZOVÁ BATÉRIA s výsuvnou sprchou, chróm, 

186,42 € 7  ROHOVÝ VENTIL 3/8” - 1/2”, chróm, 2 ks, 33,12 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
2

3

novinka

kompletný sortiment na www.jika.sk

20 cm

akcia



S kompletnou ponukou balíčkov vás zoznámia naši predajcovia alebo 
navštívte www.jika.sk. Na keramiku je záruka 10 rokov, na akrylátové vaničky 
5 rokov, na sprchové kúty Cubito 3 roky. Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Kupujte balíčky Jika a ušetríte viac!
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CENA BALÍČKA OD

418,80 € 

SPRCHOVÝ KÚT MIO
s transparentným sklom, 6 mm bezpečnostné sklo 

+ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA OLYMP 
SO SAMONOSNÝM RÁMOM

Pôvodná cena vaničky od 131,56 € 

Akcia platí pre všetky rozmery týchto výrobkov. 

CENA BALÍČKA OD

260,11 € 

ZÁVESNÝ KLOZET MIO
+ PODOMIETKOVÝ MODUL 

Závesné WC a podomietkový modul sú balené zvlášť. 
Balíček neobsahuje tlačidlo a WC dosku.

CENA BALÍČKA 

149,02 € 

UMÝVADLO MIO 60 CM
+ BATÉRIA MIO

Umývadlo 
Mio 

Podomietkový 
modul 

Akrylátová 
vanička 
Olymp

15 %
Zľava

50 %
Zľava

akcia

Zadarmo
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AJ MALÉ KÚPEĽNE 
MAJÚ VEĽKÉ 
MOŽNOSTI
Vráťte sa späť do detských liet, keď vaše plány nemali hranice. 
Hoci teraz snívate o praktických veciach, o ich skutočnej veľkosti 
stále rozhodujete sami.

Nech už je kúpeľňa akákoľvek, vždy v nej môžete uskutočniť veľké 
zmeny, stačí na to nájsť správneho spojenca.



ANATOMICKY TVAROVANÁ VAŇA, 100 % AKRYLÁT

259,34 €
ASYMETRICKÁ VAŇA, 160 x 80 / 70 cm, zápustná verzia, ergonomicky tvarovaná, 

259,34 € (cena bez podpier) VAŇOVÁ ZÁSTENA, bezpečnostné sklo, rovná, ľavá 

verzia, 60 x 150 cm, 6 mm, vhodná aj na sprchovanie, 250,85 € UMÝVADLO SO 

SKRINKOU, 70 x 37 cm, biela, 421,57 € VYSOKÁ SKRINKA, biela, prostredné dvierka 

matné sklo, 437,36 € SPRCHOVÝ SET Lyra plus, tyč, ručná sprcha (3 funkcie), sprchová 

hadica 67,06 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

SNY NEPOZNAJÚ HRANICE

33
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1

3

1  ASYMETRICKÉ UMÝVADIELKO 45 x 24 cm, s výklopnou skrinkou, 260,08 € 2  VÝKLOPNÁ SKRINKA, 

biela, možno objednať len spoločne s umývadielkom Tigo, 45 x 24 cm 3  OSVETLENIE Stella, 230 V, 

6 W, umiestnenie na hranu zrkadla 95,52 € 4  ZRKADLO séria Clear, 45 x 81 cm, 79,09 € 5  ZÁVESNÝ 

KLOZET, dĺžka 49 cm, 112,67 € 6  PLYTKÁ SKRINKA, zelená, 229,37 € (na fotografi i sú 2 skrinky 

inštalované nad sebou) 7  PODOMIETKOVÝ MODUL s rámom pre závesné WC, 177,46 € TLAČIDLO 

single fl ush, biele 28,57 € 8  ODPADKOVÝ KÔŠ séria Generic, 5 litrov, leštená nehrdzavejúca oceľ 21,86 € 
9  DRŽIAK toaletného papiera, séria Pure, s krytom, chróm, 44,83 € 10   POLICA NA UTERÁKY, séria Basic, 

chróm, 78,94 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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PODOMIETKOVÝ MODUL
pre závesné WC

142,96 €

SPRCHOVÝ KÚT Cubito pure
80 x 80 cm, s predĺženou zárukou 
5 rokov, výška 195 cm

392,78 €

UMÝVADLO SO SKRINKOU
55 x 41 cm, skrinka vo vyhotovení 
woodline mokka, výhodná cena 
kompletu 

272,76 € 

1  KERAMICKÁ VANIČKA Neo Ravenna, 80 x 80 cm, 108,83 € 2  VYSOKÁ SKRINKA, 

woodline mokka, 248,16 € 3  ZRKADLO 55 x 81 cm s integrovaným osvetlením, séria 

Clear, žiarivka, IP44, 14 W, 227,60 € 4  ROHOVÝ KOŠÍČEK séria Generic 20 x 20 x 6 cm, 

chróm, 39,18 € 5  SPRCHOVÁ TYČ Mio, 36,62 € 6  POLICA NA UTERÁKY, chróm, séria 

Pure, chróm 109,81 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk

49 cm

35
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1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Tigo s automatickou zátkou, chróm, 76,42 € 2  UMÝVADLO SO SKRINKOU, 55 x 37 cm, 

so zásuvkou, zelená, výhodná cena, 359,59 € 3  VYSOKÁ SKRINKA, dvojdverová, 4 sklenené police, zelená, 433,48 € 
4  SPRCHOVÝ KÚT Lyra plus, 90 x 90 x 190 cm, s úpravou JIKA perla GLASS, záruka 3 roky, 303,49 € 5  KERAMICKÁ 

VANIČKA Ravenna, 90 x 90 cm, 192,95 € 6  RUČNÁ SPRCHA Lyra plus, 3 funkcie prúdu, 13,49 € 7  SPRCHOVÁ BATÉRIA 

Tigo bez príslušenstva, 64,42 € 8  SPRCHOVÁ HADICA Mio, 2 m so systémom Anti twist proti prekrúteniu, zosilnená 

strieborným PVC, 21,00 € 9  WC DOSKA S POKLOPOM Slowclose, 73,48 € 10  WC SÚPRAVA vrátane WC kefy, voľne 

stojaca, séria Generic, chróm, 79,93 € 11  HORNÁ PLYTKÁ SKRINKA, biela, 190,50 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

11



TIP
Po prvý raz si môžete v sor-
timente JIKA kúpiť kom-
binované WC s úsporným 
splachovaním s nádržkou 
3/4,5 l, ktorá je navyše za-
bezpečená proti oroseniu 
a kondenzácii vlhkosti.

Plne kapotovaný záchod za-
isťuje jednoduchú údržbu 
a vďaka dĺžke 62 cm pred-
stavuje ideálne riešenie pre 
panelákové kúpeľne aj bez 
nutnosti búrať...

DRŽIAK ČASOPISOV
Cubito

82,22 €

WC DOSKA SLOWCLOSE
antibakteriálna, duroplast, 
ľahko odnímateľná

73,48 €

Viete, že...
závesné WC TIGO má dĺžku iba 49 cm? Ak ho navyše doplníte 
sedadlom s poklopom Slowclose, získate jedinečne tichého 
spoločníka, ktorý bez straty pohodlia usporí cenné centimetre 
malej kúpeľne. Skrátená dĺžka záchoda neznamená skrátenie 
sedadla. 

Navyše, k závesnému WC alebo kombi záchodu TIGO môžete 
použiť sedadlo, ktoré splní funkciu bidetu. Sedadlo Multiclin 
materskej značky Roca s ručným ovládacím displejom, vybavené 
sušičom a dvomi spŕškami TIGU skvelo sadne a vaša malá kúpeľ-
ňa zdvojnásobí svoje možnosti. Cena 767,80 €. www.roca.com/sk

KOMBINAČNÝ KLOZET
kapotovaný k stene, s dĺžkou 
62 cm, variabilné pripojenie 
odpadu

229,25 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

ÚSPORNÉ SPLACHOVANIE DUAL 
FLUSH 3 / 4,5 LITRA
NÁDRŽ PROTI OROSENIU

62 cm

PRVÝKRÁT V SORTIMENTE JIKA 

TLAČIDLO 
k podomietkovému modulu 

28,57 €

ZÁVESNÉ WC 
s dĺžkou 49 cm

112,67 € 
WC DOSKA MULTICLIN 
ADVANCE
Round, značka Roca, Softclose 

37
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1  KORPUS BIELY, DVIERKA BIELY 

LAK 2  KORPUS A DVIERKA 

WOODLINE MOKKA 3  KORPUS 

A DVIERKA WOODLINE CREME 
4  KORPUS WOODLINE CREME, 

DVIERKA BIELY LAK (na objednávku) 
5  KORPUS A DVIERKA ZELENÝ LAK 

(na objednávku)

1 2

3 4 5

kompletný sortiment na www.jika.sk

FAREBNÉ VARIANTY NÁBYTKU

Nábytok Tigo je možné doplniť plechovými
organizérmi na ukladanie potrebných drobností. 

Viete, že...
s nábytkom série TIGO využijete aj najmenší kúsok 
voľného miesta? Nech už sú priestorové dispozí-
cie kúpeľne akékoľvek, oceníte šikovne navrhnuté 
úchytky, ktoré neprekážajú a neobmedzujú vo voľ-
nom pohybe. S prehľadným vnútorným členením 
skriniek a plechovými organizérmi ukryjete všetky 
drobnosti, ktoré sa doteraz voľne povaľovali na vani. 
Plno sa vysúvajúce pojazdy zásuviek vám zabezpe-
čia maximálnu využiteľnosť úložného priestoru.

Séria TIGO nielenže ušetrí drahocenné centimet-
re, ale navyše aj peňaženku, pretože aj najmenšie 
umývadlo kúpite v súprave so skrinkou za výhodnú 
cenu. Teraz záleží už iba na vás, akej farbe nábytku 
dáte prednosť. Hravej zelenej, jemnej bielej alebo 
teplej orieškovej.



Viete, že...
zrkadlá série CLEAR môžu mať špeciálnu fóliu proti 
zahmlievaniu? Len si spomeňte, ako to vždy v malej 
kúpeľni vyzerá, keď si doprajete výdatnú sprchu. Odte-
raz už žiadne prácne leštenie!

TIP
Séria CLEAR je doplnená o osvetlenie, ktoré ožiari 
priestor okolo zrkadla jasným, ale príjemným svet-
lom. Svoje uplatnenie nájde predovšetkým v malých 
panelákových kúpeľniach bez denného svetla. Vďaka 
bezpečnému stupňu krytia IP44 ho môžete umiestniť 
do zóny 60 cm od vane.

ZRKADLO S INTEGROVANÝM 
OSVETLENÍM
séria Clear 70 x 81 cm, 
IP44, žiarivka, 14 W

233,84 €
DETAIL ZRKADLA
séria Clear s fóliou proti oroseniu 
(osvetlenie Viola, 40 W, 24,55 €) 

120,59 €

OSVETLENIE 
Celina, 230 V, IP44, inštalácia 
na hranu zrkadla, 10 W

115,57 €

OSVETLENIE
Alena, 230 V, IP44 inštalácia 
na hranu zrkadla, 6 W

95,52 €

OSVETLENIE 
Stella, 230 V, IP44 inštalácia 
na hranu zrkadla, 6 W

95,52 €

Priestor za zrkadlom 
umožňuje pohodlné pripo-
jenie k elektrickej sieti. 
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SPRCHOVÝ KÚT
Lyra plus 80 x 80 x 190 cm, 
transparentný s úpravou 
JIKA perla GLASS pre ľahšiu údržbu 

234,75 €

VYSOKÁ SKRINKA
4 sklenené police 
162 x 30 x 27 cm

433,48 €

UMÝVADLO SO SKRINKOU 
umývadlo 55 x 37 cm, skrinka 
52 x 30 cm so zásuvkou, zelená, 
výhodná cena za komplet

359,59 €

ZRKADLO S OSVETLENÍM 
séria Clear, 55 x 81 cm, žiarivka 

227,60 €



Viete, že...
umývadlo TIGO si kúpite 
v  sete so skrinkou za vý-
hodnú cenu? Navyše vďaka 
asymetrickému tvaru a hĺb-
-ke iba 37 cm zapadne aj 
do najmenšej kúpeľne, a aj 
napriek tomu vám poskyt-
ne dostatok odkladacej 
a umývacej plochy.

Až budete v kúpeľni rátať 
každý centimeter, stavte na 
TIGO, aj malý priestor vám 
umožní veľa nečakaných 
riešení. 

41

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 
70 x 37 cm SO SKRINKOU
umývadlo s otvorom na batériu len 
vpravo, výhodná cena kompletu 

421,57 €

2

1

3

1  UMÝVADLO SO SKRINKOU, umývadlo 60 x 37 cm s otvorom vľavo alebo vpravo, skrinka, 

v dekore Woodline mokka, výhodná cena za komplet 298,72 €   2  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

Tigo, páková s automatickou zátkou, s funkciou Ecodisk, ktorá reguluje množstvo a teplotu vody 

76,42 € 3  DRŽIAK UTERÁKA séria Pure, chróm, 25,01 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka

kompletný sortiment na www.jika.sk

37 cm

37 cm

Na keramické 
výrobky
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1  UMÝVADLO SO SKRINKOU 55 x 37 cm, výhodná cena za komplet 320,71 € 2  ZRKADLO S INTEGROVANÝM OSVETLENÍM, 

séria Clear, 60 x 81 cm, LED, 207,54 € Možné doplniť o svetlo a vyhrievacu fóliu do rozmeru 57,4 x 27,4 cm, 25,49 € 3  VAŇOVÁ 

BATÉRIA bez sprchového setu, 80,23 € 4  DÁVKOVAČ NA MYDLO, séria Generic 39,62 € 5  AUTOMATICKÝ VAŇOVÝ 

VÝPUST k vani, vrátane sifónu 42,17 € 6  ČELNÝ PANEL k vani, 121,22 € BOČNÝ PANEL, 100 % akrylát, 67,93 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

VAŇOVÁ ZÁSTENA
80 x 150 cm, tvarovaná na vaňu 
Tigo, 6 mm bezpečnostné sklo 
s úpravou JIKA perla GLASS

294,16 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

novinka
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5

ZRKADLO SÉRIE CLEAR 
s integrovaným osvetlením 60 x 81 cm, 
bezpečnostné krytie IP44, žiarivka (cena 
zrkadla s LED 207,54 €)

229,36 €

ASYMETRICKÁ VAŇA
160 x 80 / 70 cm, anatomicky tvarovaná 
so sprchovacou a kúpacou časťou, cena 
bez podpier, pre inštaláciu s panelom

286,31 €
6

PMMA
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Viete, že...
v malej kúpeľni sa nemusíte uspokojiť iba so sprchovým kútom? TIGO 
prináša ergonomicky tvarovanú vaňu vytvorenú pre malé priestory, 
ktorú dopĺňa špeciálna zástena presne kopírujúca jej tvar. Časť so 
šírkou 80 cm vytvorí vhodný priestor pre sprchu, zatiaľ čo užšia, 
70 cm strana poskytne dostatočný priestor na kúpeľ.

Vaňa a sprcha v jednom už nie je len doménou veľkých kúpeľní. 

UMÝVADIELKO SO SKRINKOU
výklopné dvierka,
výhodná cena za komplet

260,08 € 

1

3

2

4

1  PODHLAVNÍK, polyuretán, 

zvyšuje komfort vo vani 18,83 € 
2  ČELNÝ PANEL k vani 

121,22 € 3  BOČNÝ PANEL, 

67,93 € 4  VAŇOVÁ ZÁSTENA, 

80 x 150 cm, tvarovaná, vyrobená 

z bezpečnostného skla, opatrená 

úpravou JIKA perla GLASS, 294,16 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
 páková s funkciou Ecodisk

76,42 €

24 cm

70 cm

80 cm

Na akrylátové 
vane a panely



44

2
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Viete, že...
s kvalitnou vodovodnou batériou 
môžete znížiť spotrebu vody až 
o polovicu?

Batérie značky Jika so špeciál-
nou kartušou ECO DISK regulujú 
teplotu miešanej vody a  vďaka 
obmedzovaču prietoku OPTIM 
ECO aj optimálny prietok.

Už nebudete dlho čakať na vodu 
s požadovanou teplotou, ani sa 
báť prípadného oparenia detí. 
Jednoducho vždy budete mať 
istotu, koľko vody a  v akej teplo-
te potečie z  vášho vodovodného 
kohútika. 

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou, chróm, 76,42 €
2  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ BATÉRIA s prepínačom, bez sprchovej súpravy, 

chróm 80,23 € 3  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, bez príslušenstva, 

50,99 € 4  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 

bez príslušenstva 79,01 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

4

1

kompletný sortiment na www.jika.sk

ecodisk
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5  DREZOVÁ BATÉRIA s horným otočným ramienkom, chróm, 87,14 € 
6  UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ BATÉRIA nástenná, s otočným ramienkom, 

chróm, 74,81 € 7  DREZOVÁ BATÉRIA s otočným ramienkom, chróm, 

65,54 € 8  SPRCHOVÁ BATÉRIA nástenná, bez sprchovej súpravy, chróm, 

64,42 € 9  RUČNÁ SPRCHA Lyra plus, 3 funkcie, odporúčame k sérii 

Tigo, 13,09 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

9
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Viete, že...
doplnky do kúpeľne nie sú iba na oz-
dobu? S praktickými držiakmi už nebu-
dete hľadať uteráky vždy, keď vyjdete 
zo sprchového kúta, a s dávkovačom
nachádzať zvyšky mydla všade 
na umývadle. Doplnky radu Pure 
sú vyrobené iba z kvalitnej mosadze 
a  horná chrómová vrstva z nich robí 
skutočné šperky kúpeľne. Vyberte si 
zo širokej ponuky na www.jika.sk.

novinka

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

ASYMETRICKÁ VAŇA 
160 x 80 / 70 cm, anatomicky 
tvarovaná, vstavaná verzia, cena 
bez podpier

259,34 € 

ZRKADLO 
70 x 81 cm, s integrovaným os-
vetlením, séria Clear, IP44, možno 
doplniť fóliou proti oroseniu

233,84 € 
kompletný sortiment na www.jika.sk

UMÝVADLO SO SKRINKOU 
70 x 37 cm, 1 zásuvka,
výhodná cena za komplet 

421,57 €

HORNÁ SKRINKA 
plytká, biely lak 

190,50 € 



DRŽIAK SO SKLENENÝM 
POHÁRIKOM
chróm

19,98 €

novinkaka

SO SKLEN
KOM

NENÝMDRŽIAK S
POHÁRIK

SKLENENÁ POLICA 
60 cm, chróm

17,52 €

DRŽIAK S MYDLOVNIČKOU 
chróm 

18,54 €
DRŽIAK UTERÁKA
22,5 cm, chróm

25,01 €

HÁČIK
chróm

7,10 €

DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA
chróm, s krytom

44,83 €

DRŽIAK SO SKLENENÝM 
DÁVKOVAČOM 
203 ml 

30,04 €

47
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2,4 m2

JEDINEČNÝ KONCEPT PRE MALÉ KÚPEĽNE
Máte radi oblejšie tvary, ale vaša kúpeľňa je na ne veľmi malá?
So sériou TIGO si zariadite aj najmenšiu panelákovú kúpeľňu a pritom sa budete cítiť príjemne a pohodlne. 
Navyše v nej nájdete priestor na práčku, vaňu, veľké umývadlo, sprchový kút a ďalšie kúpeľňové zariadenie.
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UMÝVADLO 70 CM A ZÁVESNÝ KLOZET TIGO

2,3 m2 + 0,85 m2

V malej kúpeľni sa ráta každý centimeter. Vďaka najkratšiemu kombi klozetu TIGO s hĺbkou 62 cm a umývadlu TIGO (šírka 
60 cm) vytvoríte viac miesta a nebudete sa cítiť stiesneno. Priestor pod umývadlom môžete využiť na skrinku na uteráky 
a naopak, vedľa nej umiestniť práčku. Sprchový kút s vaničkou (120 × 80 cm) bude skvelou voľbou nielen pre staršiu generáciu. 

So sériou TIGO dokážete aj do panelákovej kúpeľne umiestniť práčku, ktorej miesto by bolo najskôr na chodbe alebo v kuchyni. 
Stačí klasické umývadlo nahradiť umývadlom TIGO (45 cm) s výklopnou skrinkou a sprchovací kút Mio doplniť vaničkou Olymp, 
ktoré sa dajú kúpiť v akciových balíčkoch za výhodnú cenu. Doplňte túto zostavu kombi klozetom (62 cm) alebo závesným WC 
TIGO (49 cm) a priestor na práčku, nad ktorú odporúčame ešte umiestniť plytkú skrinku, máte pripravený. 

2,15 m2

48

Aj s veľkým umývadlom a práčkou môžete mať v kúpeľni dostatok miesta. Stačí si iba správne vybrať. Umývadlá série TIGO zaberú 
iba 37 cm a ušetria veľa drahocenného priestoru. Navyše, nad práčku si môžete umiestniť plytké skrinky a ukryť do nich všetko, 
čo potrebujete. 



Väčšina panelákových kúpeľní neumožňuje umiestniť WC spoločne s umývadlom do jednej miestnosti. Séria TIGO však ponúka 
najkratší kombi klozet TIGO s hĺbkou 62 cm a k tomu set umývadla so skrinkou za skvelú cenu. Z pôdorysu je zrejmé, že TIGO 
si poradí s každým priestorom. 

Vaňa alebo sprchový kút? Večná otázka pre panelákové kúpeľne. Ergonomicky tvarovaná a priestorná vaňa TIGO s rozšírenou 
časťou a vaňovou zástenou nahradia kút a zapadnú aj do ťažko riešiteľného priestoru.

3,1 m2 + 1,3 m2
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3 m2

Ani malá kúpeľňa nie je chránená pred veľkým množstvom drobností, ktoré potrebujete niekam umiestniť. Plytké vysoké skrinky 
sú ako stvorené práve pre ne. Neuberajú priestor kúpeľne a pomôžu udržať v kúpeľni poriadok. Veľké zrkadlo priestor opticky zväčší 
a správne zvolené osvetlenie presvetlí každú panelákovú kúpeľňu.

UKÁŽKY RIEŠENIA KÚPEĽNÍ TIGO V PANELOVOM DOME
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PRÍRODA ŽIJE 
VLASTNÝM 
RYTMOM
Zatvorte dvere, napustite si vaňu a ukryte sa pred hlukom mesta. 
Spomaľte, vypnite a príďte na iné myšlienky. To vonku počká a vy 
aspoň na chvíľu budete žiť vlastným rytmom. Príroda nás inšpiruje 
tvarmi, motívmi a farbami. Vpusťte ju aj do vašej kúpeľne… 



UMÝVADLO 55 x 42 cm SO ZÁRUKOU 10 ROKOV

52,70 €
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA páková s funkciou Optim Eco, 74,44 € Pri kúpe umývadla Olymp 

55 cm s batériou Olymp, získate 50 % zľavu na umývadlo. Viac na www.jika.sk, VYSOKÁ 

SKRINKA korpus v dekore breza, dvierka biely lesklý lak, 267,20 € ZRKADLOVÁ SKRINKA, 

s policou, voliteľná zásuvka a vypínač, 173,38 € SKRINKA POD UMÝVADLO 250,34 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Viete, že...
dve samostatné umývadlá vyriešia problém 
s  nedostatkom miesta? Jednoducho ich 
umiestnite na stojace skrinky a  postačí vám 
na to iba 110 cm. Navyše, nekladú akékoľvek 
nároky na nosnosť steny a praktické chrómo-
vané úchytky poslúžia ako elegantné držiaky 
na uteráky.

51
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BIDET
so skrytým, tzv. laterálnym 
uchytením bidetu k podlahe, 
jedinečná údržba

114,90 €

ROHOVÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA
korpus v dekore breza, s policou

194,40 €

ROHOVÝ KONTAJNER 
NA KOLIESKACH
dekor breza, biely lesklý lak

195,55 €

ROHOVÉ UMÝVADLO
55 cm, hĺbka 56 cm 

89,76 €

Viete, že...
Olymp je jedna z JIKA sérií, s ktorou 
jednoducho vyriešite aj zákerné 
rohy v kúpeľni? 

SIFÓN Mio
chróm, mosadz

40,64 €

MADLO NA UTERÁKY
Mio public, dĺžka 31 cm, 
chróm, záruka 10 rokov

36,47 €
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KOMBINAČNÝ KLOZET
s nádržou a armatúrou Dual Flush 
3/6 litrov, hlboké splachovanie, 
zvislý odpad, možnosť výberu 
z 3 variantov napojenia WC (zvislý, 
vodorovný a šikmý)

169,33 €

Viete, že...
skrinku zo série Olymp si môžete 
kúpiť s košom na bielizeň? Jeho 
veľký objem pojme, čo si bude-
te priať, a vďaka spomaľovacím 
pojazdom o ňom ani nebudete 
vedieť. Avšak s jednou výnim-
kou – v kúpeľni už nenájdete 
zabudnuté kúsky oblečenia, 
ktoré predtým patrili do koša 
v spálni.

UMÝVADLO
60 x 45 cm

55,06 € 

ZÁVESNÝ BIDET

141,67 € 

ZÁVESNÝ KLOZET
hĺbka 53 cm

111,70 € 

SKRINKA
s košom na bielizeň

377,28 € 
kompletný sortiment na www.jika.sk

Poznámka: séria Olymp ponúka aj 
kombinované WC s výškou 50 cm pre 
vyššie osoby a závesné WC s dĺžkou 
70 cm pre osoby s pohybovým 
obmedzením. Viac na www.jika.sk.

Na keramické 
výrobky JIKA

OSVETLENIE Olymp

IP44, 2 x 60 W, 78,30 €

K ZÁVESNÉMU WC OLYMP 
SI NEZABUDNITE ZVOLIŤ 

TEN SPRÁVNY PODOMIET-
KOVÝ MODUL A TLAČIDLO. 
ODPORÚČAME OBJEDNAŤ 

V AKCIOVOM BALÍČKU 
ZA VÝHODNÚ CENU. VIAC 

NA WWW.JIKA.SK

akcia
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1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, s automatickou zátkou, 

chróm, 74,44 € 2  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 

bez sprchovej súpravy, 49,63 € 3  VAŇOVÁ-SPRCHOVÁ 

PODOMIETKOVÁ BATÉRIA s prepínačom, chróm 75,38 € 

(ku všetkým sprchovacím a vaňovým batériám je potrebné 

objednať hadicu, ručnú sprchu a držiak zvlášť, k podomietkovým 

tiež pripojenie sprchovej hadice) 4  SPRCHOVÁ SÚPRAVA 

Olymp/Lyra obsahuje ručnú sprchu – 3 funkcie, držiak a hadicu 

so systémom proti prekrúteniu, 36,44 € 5  SPRCHOVÁ BATÉRIA 

nástenná bez sprchovej súpravy, 58,57 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk

2
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Viete, že...
všetky naše vane vyrábame 
zo 100 % akrylátu, podob-
ne ako panely? Či už sa roz-
hodnete pre asymetrickú 
vaňu s mnohými nečaka-
nými možnosťami, alebo 
priestorný rohový variant, 
vždy budete mať istotu 
veľmi jednoduchej údržby 
a tvarovej stálosti. Podobne 
ako vaňa si žiarivú bielu far-
bu udržia aj predné a bočné 
panely. 

ASYMETRICKÁ ROHOVÁ VAŇA
150 x 101 cm, objem 216 litrov, k dispozícii 
ľavý aj pravý variant, cena bez podpier

294,48 € 
ČELNÝ PANEL, univerzálny ľavý + pravý 

240,64 €

ROHOVÁ VAŇA
145 x 145 cm, objem 216 litrov, cena vr. podpier

487,62 €
ČELNÝ PANEL, 100 % akrylát

239,04 €

PMMA

novinka

Všetky akrylátové vaničky, vane a vaňové 
panely sú vyrobené zo 100 % akrylátu.

Pozn. Táto batéria 
nie je v ponuke JIKA

Pozn. Táto batéria 
nie je v ponuke JIKA



ATMOSFÉRA 
DOMOVA
Tvorcovia domova sme iba my a záleží od nás, akú atmosféru 
mu vdýchneme. Oblé tvary v kombinácii s veselými farbami 
a hravými doplnkami vytvoria z kúpeľne neopakovateľné miesto 
plné pohody a inšpirácie. Veď kde inde prísť na iné myšlienky...

UMÝVADLO DO NÁBYTKU 
55 x 45 cm, záruka 10 rokov

61,97 € 
AKRYLÁTOVÁ VANIČKA Olymp samonosná, štvrťkruhová, 

rádius 550 mm, 80 x 80 cm, 100 % akrylát, záruka 5 rokov, 

132,13 € SPRCHOVÁ BATÉRIA, bez sprchovej súpravy, 

57,42 € SPRCHOVÁ TYČ 36,25 € SPRCHOVÝ KÚT 

transparentný, 80 x 80 x 190 cm, štvrťkruh, rádius 540 mm, 

279,39 € POLICA na uteráky, séria Mio, 90,13 € ZRKADLOVÁ 

SKRINKA s policou, dĺžka 54 cm, 190,41 € HORNÁ SKRINKA 

s policou, 136,42 € OSVETLENIE Cubito, halogénové, 

IP44, 100 W, 135,42 € KOMBINAČNÝ KLOZET s nádržkou 

a armatúrou Dual Flush 3/6l, záruka 10 rokov 148,22 € 

SKRINKA pod umývadlo Lyra plus 167,97 € SPODNÁ 

SKRINKA, biela 105,28 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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ZRKADLOVÁ SKRINKA 
77 x 80 x 17 cm, s policami 

218,46 €

AKRYLÁTOVÁ VAŇA Lyra
160 x 70 cm, 100 % akrylát, 
159 litrov

205,46 €

SKRINKA POD UMÝVADLO
80 cm, s policou, korpus orech, 
dvierka biely lesklý lak

209,09 €

2

1

4

3
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TLAČIDLO PL3 
Dual Flush, biele, 
novinka 

28,57 €
ZÁVESNÝ KLOZET 
s hlbokým splachovaním, 
hĺbka 53 cm

83,88 €

ZÁVESNÝ BIDET
hĺbka 53 cm, bez otvorov 
pre rohové ventily

102,24 €

5

Všetky výrobky JIKA
prechádzajú testom kvality.

K ZÁVESNÉMU 
WC LYRA PLUS 
NEZABUDNITE 

ZVOLIŤ SPRÁVNY 
PODOMIETKOVÝ 

MODUL A TLAČIDLO. 
ODPORÚČAME 

OBJEDNAŤ 
V AKCIOVOM BALÍKU 
ZA VÝHODNÚ CENU.

1  UMÝVADLO do nábytku, 80 x 48 cm s odkladacími plochami, 

140,09 € 2  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, s automatickou zátkou, 

záruka 5 rokov , 68,08 € 3  SPODNÁ SKRINKA s policou, korpus 

orech, dvierka biely lak 105,28 € 4  AUTOMATICKÝ VAŇOVÝ 

VÝPUST vrátane sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, 42,17 € 
5  BIDETOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou, chróm, 67,43 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Viete, že...
nábytok Lyra plus si môžete zvoliť v dvoch vyhotoveniach? Jem-
né tóny orechovej dyhy priestor príjemne zútulnia a biela farba 
opticky zväčšuje. Skrinky s päťvrstvovým lakom ani po dlhšom 
používaní nestráca nič zo svojho lesku a zapadnú aj do kúpeľne 
najmenších rozmerov.

kompletný sortiment na www.jika.sk

Závesný klozet Lyra plus si môžete kúpiť 
za zvýhodnenú cenu. Viac informácií 
u predajcov alebo na www.jika.sk

akcia
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TIP
Bežný skrátený klozet má zmenšenú sedaciu časť 
o  4 cm, čo pre niektorých užívateľov môže byť 
nepohodlné. Závesné WC Lyra plus Compact – 
profesionálne riešenie JIKA umožňuje pohodlné 
používanie klozetu s dĺžkou iba 49 cm pri zachovaní 
dĺžky sedacej časti 43 cm. 

1  DRŽIAK NA TOALETNÝ PAPIER Mio, 

chróm, záruka 5 rokov, 39,83 € 2  WC DOSKA 

S POKLOPOM, antibakteriálny duroplast, nerezové 

úchyty, 29,66 € 3  WC SÚPRAVA Mio kefy (WC 

kefy) a sklenenej misky, 38,81 € 4  UMÝVADLOVÁ 

BATÉRIA, s automatickou zátkou a funkciou Ecodisk, 

záruka 5 rokov, 68,08 € 5  UMÝVADLO do nábytku 

60 x 46 cm, záruka 10 rokov, 65,00 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Viete, že...
sprchové kúty Lyra plus sú štvorcové aj štvrťkruhové, 
preto ich môžete umiestniť aj v netradične riešených 
priestoroch? S povrchovou úpravou JIKA perla GLASS 
udržíte bezpečnostné sklo dlhodobo čisté a biele 
úchytky s profi lmi sprchový kút príjemne odľahčia. Ak 
dávate prednosť jednoduchosti, zvoľte transparentné 
sklo. Príjemnú zmenu vnesie do kúpeľne aj jemný 
povrchový motív Stripy.

kompletný sortiment na www.jika.sk

Na keramické 
výrobky JIKA

Na batérie 
JIKA
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NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO
50 x 45 cm, záruka 10 rokov

57,94 €

SPRCHOVÝ KÚT
90 x 90 x 190 cm, transparentné 
4/5 mm bezpečnostné sklo, výška 
190 cm, s úpravou JIKA perla GLASS 

295,87 €

ZÁVESNÝ KLOZET COMPACT 

 98,78 €
odporúčame kúpiť s pod-
omietkovým modulom JIKA 
za výhodnú cenu

ZRKADLOVÁ SKRINKA
s policou, biela, 44 cm

177,96 €

SKRINKA POD UMÝVADLO
biela, 44 x 31,5 cm

139,63 €
49 cm

akcia



PMMA

Vane a vaničky sú vyrobené zo 100 % 
akrylátu, čo zabezpečuje farebnú 
stálosť a kvalitu.

Polyuretánové podhlavníky zvyšujú
komfort relaxácie vo vani LYRA. 
Cena 18,83 €

Podhlavníky sú na výber v dvoch 
farebných odtieňoch, svetlo
a tmavosivom.

VAŇA Lyra
160 x 75 cm, anatomicky tvarovaná, 
100 % akrylát, objem 175 litrov, cena 
vrátane podpier

206,53 €
ČELNÝ PANEL
100 % akrylát

109,95 €
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Viete, že...
v oceľových vaniach vydrží voda 
omnoho dlhšie teplá? Ten, kto 
sa rád kúpe, taktiež ocení anato-
mické tvarovanie, jednoduchú 
údržbu a dlhú životnosť. Ich ne-
tradičným umiestnením vytvoríte 
skutočne nadštandardný priestor 
a doplniť ich môžete aj elegant-
nými podhlavníkmi či masívnymi 
chromovanými držadlami pre jed-
noduchší vstup a výstup.

K oceľovým aj akrylátovým va-
niam odporúčame použiť sklene-
né zásteny.

VAŇA Praga
170 x 80 cm, oceľová, cena 
vrátane držadiel

248,70 €



2

1

6

5

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou, 68,08 € Pri kúpe 

batérie Lyra plus s umývadlom Lyra plus 55 cm získate 50 % zľavu na 

umývadlo 2  DREZOVÁ BATÉRIA s výsuvnou spŕškou, tefl onová hadica, 

101,29 € 3  DREZOVÁ BATÉRIA s otočným ramenom, 66,70 € 4  HORNÁ 

SPRCHA Olymp/Lyra so sprchovým ramenom, 3 funkcie 35,63 € 5  RUČNÁ 

SPRCHA Lyra plus 3 funkcie, chróm, 13,09 € 6  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ 

PODOMIETKOVÁ BATÉRIA s prepínačom, bez sprchovej súpravy, 70,33 € 
7  PRIPOJENIE sprchovej hadice k podomietkovej batérii, 21,92 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

4

7

63

kompletný sortiment na www.jika.sk
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Praktické balenie oboch výrob-
kov (umývadlo, skrinka) v jed-
nom kartóne.

Praktické chrómované držadlá.

Odsadenie skrinky od zeme
15 mm zaisťuje dobrú
ochranu proti vode.

Odnímateľný sokel pre jedno-
duché čistenie priestoru pod 
skrinkou.

3

1

2

Viete, že...
v obľúbenej nábytkovej zostave LYRA pack si môžete zvoliť 
z  dvoch typov skriniek? Praktický komplet skrinky a umýva-
dla so šírkou 53 alebo 65 cm prináša závesnú aj stojacu verziu, 
ktorú podľa vlastného želania doplníte strednou alebo vyso-
kou skrinkou s policami a košom na bielizeň.

1  UMÝVADLO SO SKRINKOU Lyra pack 65 x 48 cm, závesná, 

s možnosťou dokúpenia nastaviteľných nožičiek 73,14 € 
2  ZRKADLO s policou a osvetlením, 60 cm, IP44, halogén, 2x 20 W, 

169,84 € 3  VYSOKÁ SKRINKA 171,92 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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Na keramické 
výrobky JIKA



1  SPRCHOVÝ STĹP s nástennou batériou s prepínačom, posuvným držiakom s výškovým nastavením (40 cm), cena bez 

sprchového príslušenstva 146,90 €, ručnú sprchu, hornú sprchu (dažďový efekt) a hadicu objednávajte zvlášť. Výber sprchového 

príslušenstva nájdete v technickom katalógu 2  HORNÁ SPRCHA Mio s otočnou hlavicou od 34,24 € 3  RUČNÁ SPRCHA 

Dino 1 funkcia 7,30 €  4  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou a systémom Optim Eco, ktorý reguluje množstvo 

a teplotu vody, 65,26 € 5  DREZOVÁ BATÉRIA s krátkym otočným ramienkom, možno využiť v kombinácii s umývadlom, 

52,94 € 6  VAŇOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA bez sprchovej súpravy, 62,89 € 7  SPRCHOVÝ SET Olymp/Lyra obsahuje ručnú sprchu 

(3 funkcie), hadicu 1,7 m a 3-polohový držiak, 36,44 € 8  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, bez sprchovej súpravy, 

44,04 € 9  SPRCHOVÁ HADICA 1,7 m so systémom Anti twist, ktorý zabraňuje prekrúteniu, 16,86 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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KÚPEĽŇA 
NA DOSAH
V dnešnom uponáhľanom svete oceníme miesto, kde načer-
páme stratenú energiu. Kúpeľňa, ktorej jednoduché tvary 
nám vrátia rovnováhu, upokoja zmysly a dodajú pocit bez-
pečia, je presne tým pravým. Dobre sa rozhliadnite, všetko 
nemusí byť také nedosiahnuteľné, ako sa môže na prvý po-
hľad zdať. 

UMÝVADLO SO SKRINKOU
50 cm, korpus wenge, dvierka biely lesklý lak

176,18 €
SPRCHOVÝ KÚT Lyra plus 90 x 90 cm, 4/5mm, výška 190 cm, 

ložiskové pojazdy pre jednoduché otváranie a zatváranie 295,87 € 

druhý variant kúta, bezpečnostné sklo s úpravou Stripy (3 biele 

pruhy) a s úpravou JIKA perla GLASS, 313,83 € SPRCHOVÁ 

VANIČKA Neo Ravenna, keramická, 90 x 90 cm, 139,58 € 

SPRCHOVÁ BATÉRIA Dino, rozstup 150 mm, cena bez sprchovej 

súpravy, 41,58 € SPRCHOVÝ SET Lyra obsahuje držiak, hadicu 

a ručnú sprchu (1 funkcia), 30,24 € ROHOVÝ KOŠÍČEK do sprchy, 

séria Generic, chróm, 39,18 € VYSOKÁ SKRINKA s policami, 

174 x 30 x 25 cm, korpus wenge a dvierka biely lesklý lak, 226,51 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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ZRKADLO
séria Lyra plus, 54 x 80,5 cm

77,31 €

1

4
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novinka

1  NÁBYTKOVÉ UMÝVADLO so skrinkou, 50 cm, záruka na 

umývadlo 10 rokov, na nábytok 2 roky, 176,18 €  2  STREDNÁ 

SKRINKA SO ZÁSUVKOU, wenge, biely lesklý lak, 183,53 € 
3  DRŽIAK SO SKLENENÝM POHÁRIKOM, séria Basic, 20,24 € 
4  DRŽIAK UTERÁKA, séria Basic, chróm, záruka 10 rokov 29,12 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

ZÁVESNÝ KLOZET
hlboké splachovanie, 
dĺžka 52 cm

70,19 €

K ZÁVESNÉMU WC 
ODPORÚČAME 

OBJEDNAŤ
PODOMIETKOVÝ 

MODUL JIKA
A TLAČIDLO.
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1  DRÔTENÝ DRŽIAK séria Generic, dĺžka 30 cm, chróm, záruka 10 rokov, 40,78 € 2   DRŽIAK SO SKLENENOU 

MYDLOVNIČKOU, séria Basic, sklo, chróm, 20,15 € 3  DRŽIAK UTERÁKA, séria Basic, dĺžka 30 cm, 33,94 € 
4  WC SÚPRAVA, séria Basic, sklo, chróm, 33,61 € 5  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Dino, s automatickou zátkou, 48,94 € 
6  VAŇOVÁ BATÉRIA s prepínačom a dlhým otočným ramienkom, 88,13 € 7  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ BATÉRIA bez 

sprchového príslušenstva, rozstup 100 mm, 44,03 € 8  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Dino, len na studenú vodu, 29,34 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka

3

7

ROZSTUP 100 mm

8

Na doplnky 
Basic

Na batérie 
Dino



BABY 
detská kúpeľňa 

OKIENKO 
DO DETSKÉHO 
SVETA 
Detská fantázia nepozná medze a ihriskom nie je iba 
detská izba. Kde inde usporiadať výpravy na žraloky, 
zviesť námorné bitky či objavovať podmorský svet než 
v kúpeľni. Svet detí je plný farieb, hier a smiechu, vráťte 
sa doň znovu spoločne so svojimi deťmi. Veď kto 
sa hrá, nezlostí. 

Hravý detail na umývadielku Baby. Dosky na sedenie pre detské klozety
sú v dvoch variantoch, biele a žlté.
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UMÝVADIELKO S DETSKÝM MOTÍVOM
45 x 37 cm

51,48 €
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Olymp, s automatickou zátkou, 74,44 € 

ZRKADLO Olymp, 83,32 € OSVETLENIE Olymp, IP44, 2x 60 W, 78,30 € 

POLICA k zrkadlu vrátane nálepiek v tvare očí, 77,16 € SIFÓN Mio, chróm, 

mosadz, nastaviteľný, 40,64 € WC BABY samostatne stojace s plochým 

splachovaním, 55,62 € WC DOSKA BEZ POKLOPU, žltá alebo biela, 

33,47 € KERAMICKÁ STENA Split, pre urinály alebo na oddelenie detských 

toaliet, hĺbka 41 cm, 66,61 € PODOMIETKOVÝ MODUL Basic tank system 

pre stojace WC, 98,58 € TLAČIDLO K MODULU, Start Stop, biele, 28,57 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

Zrkadlo Olymp dizajnovo dopĺňajú šikovné 
kovové police.

Oblý dizajn umývadla Baby sa odráža
i v batériách Olymp.

Pre Baby kúpeľňu odporúčame
doplnky Mio. 
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POHODLNÁ KÚPEĽŇA
PRE KAŽDÝ VEK

1  KOMBINAČNÝ KLOZET Mio s nádržkou a armatúrou 

Dual Flush 3/6l, so zvýšenou výškou 46 alebo 50 cm, hlboké 

splachovanie, 334,47 € WC DOSKA S POKLOPOM, 

chrómové úchyty, anti-bakteriálna, 58,96 € 2  SKLOPNÉ 

MADLO Universum, nerezové so zárukou 30 rokov, 217,10 € 
3   ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO Mio, 64 x 55 cm, 74,00 € 

K umývadlu odporúčame objednať miesto šetriaci sifón, 

32,31 € 4   NASTAVITEĽNÉ ZRKADLO voliteľné s páčkou 

alebo bez, nerez, 255,79 € 5  TOALETNÉ MADLO k umývadlu, 

55 cm, pevné, nerez, 119,94 € 6   SPRCHOVÉ DVERE Cubito 

pure, 100 cm, výška 195 cm, dvojdielne, transparentné 6 mm 

bezpečnostné sklo, záruka 5 rokov, 270,58 € 7  KOMBIKLOZET 

Olymp so zvýšenou výškou 50 cm, s nádržou a armatúrou 

Dual Flush 3/6 litrov, vodorovný alebo zvislý odpad, 238,49 € 

WC DOSKA S POKLOPOM Olymp, s antibakteriálnou 

úpravou, duroplast, oceľové úchyty, 40,45 € 8   SKLOPNÉ 

MADLO Universum, s držiakom na toaletný papier, nerez 

a dĺžkou 70 cm, 257,08 € 9    ZÁVESNÝ KLOZET  Olymp, 

so zvýšenou výškou a dĺžkou podľa vyhlášky pre osoby 

zdravotne handicapovaných odporúčame inštalovať do výšky 

46 cm, 177,14 € závesné WC môžete kúpiť za zvýhodnenú 

cenu v akciovom balíku s podomietkovým modulom JIKA, viac 

na www.jika.sk, WC DOSKA BEZ POKLOPU, antibakteriálny

duroplast, 22,30 € 10   SPRCHOVÁ SEDAČKA Universum 

do sprchového kúta, nerez, nosnosť 120 kg, 292,49 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

6

kompletný sortiment na www.jika.sk

5

Na doplnky 
Universum

Na keramické 
výrobky JIKA
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Viete, že...
kúpeľňa môže naplniť aj individuálne želania a potreby bez toho, aby 
stratila na svojej pohodlnosti? Každodenné vstávanie z nízkeho klozetu 
predstavuje pre vysokého človeka nepríjemnosť, ale pre staršieho pri 
zdravotných obmedzeniach až nemožný výkon. Predíďte tomu špeciál-
nym kúpeľňovým vybavením. Praktické chrómované držadlá, sedadlá či 
vyššie klozety uľahčia pohyb v kúpeľni v akomkoľvek veku.
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Miesto pre vašu kúpeľňu
Túžite vytvoriť nielen kúpeľňu, ale aj miesto plné odpočinku 
a relaxácie?
Či už rekonštruujete, alebo budujete kúpeľňu úplne od zákla-
du, zvažujte, premýšľajte a dobre vyberajte. Zvoľte si šikovné 
riešenia a nápady značky Jika, vďaka ktorým aj v malej kúpeľni 
uskutočníte veľké plány.

Hneď na začiatku si odpovedzte na otázky:

Koľko ľudí bude kúpeľňu pravidelne používať?

Zamilujú si kúpeľňu aj vaše deti?

Budú kúpeľňu využívať starší ľudia?

Budú kúpeľňu využívať ľudia s pohybovým obmedzením?

S akými priestorovými obmedzeniami musíte v kúpeľni rátať?

Disponuje kúpeľňa dostatočnými rozmermi, alebo jej chýbajú

potrebné dispozície?

Koľko času chcete stráviť pri upratovaní?

Máte odpovede na otázky? Pustite sa do výberu keramiky, nábytku, batérií 
a ďalších doplnkov a rozmýšľajte nad farebnými odtieňmi a najvhodnejšími 
tvarmi. 

Vaňa alebo sprchový kút?
Kedysi si nikto nedokázal predstaviť kúpeľňu bez vane. Hoci ani dnes 
nestrácajú elegantné vane nič zo svojho lesku, premýšľame predovšet-
kým prakticky a snažíme sa využiť každý centimeter úžitkovej plochy. 
S vaňami značky Jika s päťročnou zárukou sa nemusíte ochudobniť o záži-
tok z  horúceho kúpeľa a svoje deti o vodné hry. Okrem tradičných tvarov 
Jika ponúka rohové a asymetrické vane, ktoré zapadnú aj do netradične 
riešeného priestoru.

Ak namiesto kúpeľa volíte radšej sprchu, sú tu pre vás pripravené moder-
né sprchové kúty. V kombinácii s praktickým sedadlom ich ocenia aj starší 
členovia vašej domácnosti, ktorí sa budú cítiť oveľa bezpečnejšie. Či sa už 
rozhodnete tak, alebo onak, pre oba varianty ponúka Jika mnoho rôznych 
riešení.

Skutočnou novinkou je ergonomicky tvarovaná vaňa TIGO, ktorá má roz-
šírenú časť - vhodnú na sprchovanie (so šírkou 80 cm) a časť vhodnú na 
pohodlný kúpeľ (70 cm) vďaka anatomickému tvarovaniu opieracej časti 
na bedrovú časť chrbtice. Vaňa je tak veľmi pohodlná a zároveň vo vašej 
kúpeľni zaberie iba málo miesta. Vy sa tak nemusíte zaoberať myšlienkou, 
či si zvoliť sprchový kút, alebo vaňu. Vaňa TIGO v sebe spája oboje.

TIP 
Všetky sprchovacie kúty a zásteny sme pre vás vybavili špeciálnou po-
vrchovou úpravou JIKA perla GLASS, ktorá zaručuje jednoduchú údrž-
bu. Na predĺženie životnosti sme taktiež vyvinuli špeciálny prípravok 
Clean All, ktorý odporúčame pravidelne používať na údržbu sklene-
ných povrchov. Ľahko ním odstránite vodný kameň, mydlo a ďalšie 
usadeniny. Naopak, na obnovenie alebo na predĺženie odpudivého 
efektu voči vode požite Conditioner.
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Veľmi elegantným dojmom pôsobí stojacia, 
takzvaná talianska verzia záchodu, pristave-
ná až k stene kúpeľne. Nádržka je zabudova-
ná priamo v stene, preto nekladie zvýšené 
nároky na jej statiku.

TIP 
Klozet zo série Mio alebo Olymp dispo-
nuje variabilným pripojením k odpadu. 
Predstenové systémy pre stojace zácho-
dy sú výrazne lacnejšie než systémy pre 
závesné klozety. Získate s nimi dizajnové 
riešenie za výbornú cenu. 

Závesný klozet je trendovým a čistým vy-
bavením kúpeľne. Podobne ako pri stojacej, 
tzv. talianskej verzii záchodu je nádržka 
na splachovanie umiestnená v stene za ním. 
Odporúčame používať značkové predste-
nové systémy. Jika ponúka kompletné pre-
verené konštrukcie.

 

TIP
Väčšiu úsporu miesta bez straty komfortu 
docielite skrátenou verziou záchodu série 
Lyra plus alebo Tigo (49 cm).

Bidet a klozet v jednom 
Praktický bidet prežíva zaslúženú renesanciu a prestáva byť iba symbolom 
luxusu. Pri pravidelnom používaní výrazne zvyšuje hygienu a zdravie používa-
teľov, ale využiť ho môžete hoci len na obyčajné opláchnutie nôh alebo nožičiek 
domácich miláčikov. Pri nedostatku miesta má JIKA pre vás riešenie. Sedadlo 
MultiClin Advance Round (Roca) s funkciou bidetu je skvelým riešením pre 
klozety série TIGO.

Vyberte si správne
Umiestnenie a výber záchodu predstavuje ďalšie veľké rozhodnutie, ktoré úplne premení budúcu podobu kúpeľne. Jeho vyčlenenie 
v samostatnej miestnosti je praktické, pretože počas používania nie je kúpeľňa obsadená. Naopak, spojením kúpeľne s toaletou docielime 
optické zväčšenie priestoru.
Či si zvolíte elegantnú taliansku verziu stojacieho záchodu, závesný variant alebo kombi klozet, vždy budete mať na výber zo širokej škály 
možností. Nenechajte sa zmiasť iba vzhľadom, rozdiely nájdete aj vo veľkostiach, spôsobe pripojenia ku kanalizácii a v požiadavke 
na nosnosť steny. Ak umiestnite splachovaciu nádržku priamo do steny a využijete závesnú alebo taliansku verziu záchodu, docielite 
úsporu miesta. Využiť ich môžete aj tam, kde šachtou prechádzajú všetky nevyhnutné potrubia. Nastaviteľné bočné úchytky sa dajú 
prispôsobiť šírke od 800 do 1 100 mm a výška individuálnym potrebám. Sadnúť si sa nemusí báť ani urastený pán domu, ich nosnosť je 400 kg!

Kombinačný klozet s keramickou splacho-
vacou nádržkou umožní najlepšie rozohrať 
dizajn každej série. Pre univerzálny spôsob 
pripojenia odpadu a jednoduchú prístup-
nosť splachovacieho mechanizmu sa stal 
tradične vyhľadávanou súčasťou mnohých 
kúpeľní.

TIP 
Najkratší záchod TIGO s dĺžkou iba 62 cm 
sa vojde naozaj aj do tej najmenšej kúpeľ-
ne. Po celej zadnej časti je plne kapotova-
ný a prilieha k stene, preto nedáva prachu 
šancu, aby sa za misou usadil.
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Umývadlo podľa vášho životného štýlu

Ste v kúpeľni prvý/á alebo vstávate s partnerom/kou? Sú vaše deti 
samostatné alebo potrebujú pri hygiene pomoc? Nájdite odpove-
de na otázky a výber umývadla pre vás bude jednoduchší. S dvoj- 
umývadlami Jika získate dostatok odkladacieho priestoru a ne-
budete sa musieť striedať s ostatnými členmi domácnosti. Široké 
umývadlá vás aj v menšom priestore prekvapia komfortnou odkla-
dacou plochou a miestnosť príjemne odľahčia. Nedostatok miesta 
vyriešite napríklad asymetrickým umývadlom Cubito v kombi-
nácii so skrinkou ponúkajúcou odkladaciu plochu na keramike aj 
vnútri skrinky. Aby kúpeľňa pôsobila kompaktne a harmonicky, 
voľte umývadlo vždy v rovnakom sete ako ostané kúpeľňové prvky.

CLEAN TOUCH

Funkcia pre jednoduché čistenie dýz sprchy; mäkké gumičky 
pri ľahkom dotyku zaručujú jednoduché olamovanie vodného 
kameňa.

Batéria – funkčný šperk 
kúpeľne
Vodovodná batéria vytvorí pomyselnú 
bodku za vaším dielom. Batérie sa veľmi 
ľahko ovládajú a údržba je viac ako jedno-
duchá! Keramické kartuše vodovodných 
batérií sú vybavené systémom OPTIM ECO 
či ECODISK a ten iba pootočením krúžku na 
kartuši reguluje teplotu miešania vody, ďal-
šou možnosťou je obmedzenie prietoku 
vody. Sprchovacie batérie s  funkciou CLE-
AN TOUCH uľahčujú čistenie dýz. Sprcho-
vacie hadice Jika sú vybavené praktickým 
systémom ANTI TWIST ukrytým v kónuse, 
ktorý zabraňuje pretáčaniu. Na povrchy 
batérií a keramické kartuše Jika garantuje 
záruku 5 rokov.

Kam s drobnosťami a vybavením? 

Poradili ste si s výberom keramiky a skvelo rozvrhli priestor. Kam 
s drobnými fľaštičkami, škatuľkami, dekoráciou či hygienickými 
prostriedkami, aby nezaberali miesto, ale pritom boli stále 
poruke? Riešenie hľadajte v praktickom kúpeľňovom nábytku, 
s ktorým navyše zdôrazníte požadovaný štýl. Nerozhodujte sa iba 
podľa farby alebo tvaru, ale aj použitého materiálu. Kúpeľňový 
nábytok Jika je vyrobený z vysoko odolného materiálu a jeho ABS 
hrany zodpovedajú aj každodennému používaniu bez známok 
mechanického poškodenia. Stále väčšiu obľubu si napríklad 
získavajú podumývadlové skrinky. Tie umožňujú umývadlo 
do skrinky úplne zapustiť alebo presne kopírovať ladné tvary 
keramiky. Aj pri tomto sortimente, ktorý je umiestnený vo vlhkom 
a často i nevhodne odvetrávanom priestore, platí pravidlo, že by 
si človek mal vyberať kvalitu.



Aj tá najmenšia kúpeľňa môže byť pohodlná a útulná. Čím 
menej priestoru vo svojej kúpeľni máte, tým dôležitejšia je 
správna voľba predmetov, ktorými ju zariadite, a ich rozvrh-
nutie v dispozícii. Od samého začiatku príprav kúpeľňovej sé-
rie TIGO mysleli jeho návrhári tiež na obyvateľov panelových 
domov, ktorí túžia po útulnej a funkčnej kúpeľni.

Riešenie malých či atypických kúpeľní bude vďaka setu Olymp 
omnoho jednoduchšie. Získate komfortný úložný priestor 
v zrkadlovej skrinke aj v mobilnom kontajneri pod umývadlom. 
Svetlá kombinácia brezy a bielej farby dvierok vnesie do každé-
ho zákutia ľahkosť a hravosť, príjemne ho zútulní.

Niekoľko tipov pre malé kúpeľne

•  Používajte svetlé farby, ktoré kúpeľňu opticky zväčšia.

•   Sklenené tvárnice privedú do malej kúpeľne žiaduce denné svetlo.

•  Prednosť dajte praktickým umývadlám s menšou hĺbkou.

•  Aj v malej kúpeľni používajte nábytok, ktorý ukryje veľa 
najrôznejších maličkostí.

•  Nevzdávajte sa vane, ale voľte kombináciu ergonomického tvaru 
vane s možnosťou sprchovania.
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Pred premenou

ZOZNÁMTE SA S VÝHERCOM KÚPEĽNE JIKA 
V HODNOTE 50 000 KČ

MUŽSKÝ POHĽAD NA KÚPEĽŇU

Kúpeľňa nemusí byť vždy iba záležitosťou ženy. Výherca súťaže „Kúpeľňa - moja nočná mora“ pán Tomáš Hrala pripravil manželke 
prekvapenie a celú rekonštrukciu naplánoval úplne sám. Za originálny popis premeny priechodovej kúpeľne v panelákovom byte, 
kde želania používateľov často narážajú na reálne možnosti, ho architekt Michal Janků odmenil šekom na 50 000 Kč. A prečo si pán 
Tomáš Hrala vybral práve značku Jika? „Pri nákupe kúpeľňového vybavenia dávam prednosť českému osvedčenému výrobcovi. Jika 
ma prekvapila širokým sortimentom a vysokou kvalitou za priaznivú cenu. Presvedčil som sa o tom, že s Jikou nikdy nesiahnem vedľa.“

„Presvedčil som sa o tom, že 
s Jikou nikdy nesiahnem vedľa.“ 
Tomáš Hrala
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Po premene

SLOVO ARCHITEKTA A DIZAJNÉRA
VYBRANÉ NA PREMENU

Je to zaujímavé riešenie, chodiť do spálne cez kúpeľňu. Získate určite oveľa väčší priestor, ale či to bude vyhovovať aj prevádzkovo, 
aj keď deti vyrastú, si nie som istý. Je to niečo za niečo. Kúpeľňa je takto celkom veľká, ale medzi chodbou a spálňou musí zostať stále 
voľný koridor, a tak miesta na využitie nie je príliš veľa. V jednom variante som ponechal podľa vášho výkresu oboje dverí do kúpeľne 
na rovnakom mieste, ale zdajú sa mi zbytočne veľké. Zaberajú vlastne celý koridor a po rozmiestnení potrebného vybavenia nám 
nezostáva veľa miesta na väčšiu práčku. V druhom, pôdorysnom variante som dvere zmenšil na 70 cm a posunul viac do miestnosti. 
Pozdĺž uvoľnenej steny máte razom priestor na veľkú zostavu skriniek s umývadlom Lyra 80 cm. Samozrejme, že si ich tam nemusíte 
dávať toľko. Chcel som iba ukázať, aké máte možnosti. Túto zostavu, rovnako ako základnú alternatívu s kúpeľňovou súpravou Cubito, 
som vám spracoval aj v priestorových ilustráciách.

MICHAL JANKŮ, architekt a dizajnér

AKO NA REKONŠTRUKCIU?
Rekonštrukcia kúpeľne je vždy veľkým zásahom do pokojného rodinného života. Dôvod je jednoduchý, kúpeľňa predstavuje 
skutočný stred domova, bez ktorého si náš každodenný život nevieme predstaviť. Ako teda pri jej rekonštrukcii postupovať, 
aby šla práca „rýchlo od ruky“ a chod rodiny nebol dlho obmedzený?

Na začiatku rekonštrukcie je dôležitá dobrá príprava, ktorá rozhoduje o úspechu, či naopak, neúspechu celého projektu. 
Čím lepšie si každý bod vopred naplánujeme, tým menej času následne stratíme. V prípade panelákových kúpeľní je prvým 
dôležitým krokom výmena starého umakartového jadra za murované. Môžeme zásadne premeniť nielen dispozíciu celého 
priestoru, ale tiež napríklad rozmiestnenie osvetlenia. Súčasne by sme mali upozorniť našich susedov alebo v prípade väčšieho 
rozsahu prác požiadať o povolenie príslušný stavebný úrad. Ak máme za sebou formality a náročné úpravy, prichádza na rad 
príjemnejšia stránka – výber novej keramiky a kúpeľňového nábytku. Oslovte architekta alebo dizajnéra, ktorý vám môže 
ušetriť čas aj peniaze.

Konečná verzia s kúpeľňovou sériou Cubito Verzia 1 so zostavou série Lyra plus



Umývadlá do nábytku

Umývadlá
Názov Výrobné číslo Rozmery H I J K L M
CUBITO 1142.3 450x250x160 805 580 695 260 630 100
CUBITO 1142.4 450x250x160 805 580 695 260 630 100
CUBITO 1242.1 750x450x180 800 530 685 280 580 80
CUBITO 1242.2 750x450x180 800 530 685 280 580 80
CUBITO 1442.0 1300x480x165 800 530 685 280/420/280 580 100
CUBITO 1042.2 550x420x165 800 530 685 280 580 100
CUBITO 1042.3 600x450x165 800 530 685 280 580 100
CUBITO 1042.4 650x485x165 800 530 685 280 580 100
CUBITO 1042.6 850x485x165 800 530 685 280 580 100
CUBITO 1142.2 450x340x155 805 580 695 180 630 100
MIO 1071.1 500x420x180 800 530 670 280 580 100
MIO 1071.2 550x430x180 800 530 670 280 580 100
MIO 1071.3 600x470x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1071.4 650x490x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1571.1 450x360x160 805 580 690 180 630 100
MIO 1571.3 450x470x160 805 580 690 - 630 100
MIO 1371.4 640x550x165 750 605 665 280 605 300
OLYMP 1061.1 500x410x180 800 530 670 280 580 100
OLYMP 1061.2 550x420x190 800 530 660 280 580 100
OLYMP 1061.3 600x450x190 800 530 660 280 580 100
OLYMP 1061.4 650x480x190 800 530 660 280 580 100
OLYMP 1661.4 550x560x190 795 530 660 - 580 100
OLYMP 1661.2 450x460x180 795 580 670 - 630 100
OLYMP 1561.2 450x370x180 795 580 670 180 630 100
OLYMP 1561.3 500x220x155 800 580 695 370 630 100
LYRA plus 1438.1 500x410x185 785 580 665 280 630 100
LYRA plus 1438.2 550x450x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1438.3 600x490x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1438.4 650x520x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1538.1 400x310x145 800 580 705 180 630 100
LYRA plus 1538.2 450x370x155 795 580 695 180 630 100

 Výrobné číslo Rozmery H I J K L M
MIO 1471.2 850x470x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1471.5 670x470x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1471.6 750x470x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1471.7 1050x470x200 800 530 650 280 580 100
MIO 1771.1 550x355x160 - 530 690 - 580 100
MIO 1671.1 550x430x175 800 530 675 280 580 100
MIO 1471.9 1300x470x200 800 530 650 280 580 100 
TIGO 1521.2 450x237x155 795 580 695 180 630 120
TIGO  1021.2  550x370x175 800 530 675 280 580 120
TIGO 1121.2 550x405x175 800 530 675 280 580 120
TIGO  1021.3 600x370x175 800 530 675 280 580 120
TIGO 1021.5 700x370x175 800 530 675 280 580 100
IBON 1301.0 520x410x185 - 530 665 - 600 100
IBON  1301.1 560x475x200 - 530 650 - 600 100
LYRA 1436.1 530x420x175 795 480 675 230 530 100
LYRA 1436.4 650x480x195 795 480 655 280 530 100
thalia 1212.2 555x420x210 - 530 - - 600 100
LYRA plus 1338.1 500x420x185 800 580 665 230 630 100
LYRA plus 1338.2 550x450x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1338.3 600x460x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1338.4 650x480x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1338.5 700x480x195 785 530 655 280 580 100
LYRA plus 1338.7 800x480x195 785 530 655 280 580 100
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ROZMERY VÝROBKOV



Samostatne stojace klozety a výlevky

Závesné klozety a závesné výlevky

Závesné bidety
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Špeciálne výrobky
Závesná výlevka 
MIRA 5104.9 435x500x350/357 500 435 350 20 325 50 400 225 360 20

Názov Výrobné číslo Rozmery A B C G H I J
MIO 2571.6 360x580x400 580 360 120 - 400 185 350
OLYMP 2361.5 360x540x400 540 360 120 - 400 185 350
ZETA 2239.6 355x480x390 480 355 50 - 390 185 350
ZETA 2239.7 355x480x390 480 355 - 115 390 - 350
BABY 2703.7 285x380x345 380 285 - 140 345 - 315
SAM 2122.7 365x465x405 465 365 - 240 405 - 350
ROMAN 2115.6 360x510x400 510 360 40 - 400 185 350
ROMAN 2115.7 360x510x400 510 360 - 145 400 - 350

Špeciálne výrobky
MIRA 5104.6 425x500x450 500 425 55 - 450 170 345

Názov Výrobné číslo Rozmery B A Hp K L M H I J X
CUBITO 2042.2 360x560x400 360 560 350 35 325 50 400 225 360 75
MIO 2071.0 360x560x340 360 560 350 35 325 50 400 225 360 75
TIGO 2021.3 360x490x400 360 490 360 25 325 40 400 225 360 85
OLYMP 2064.2 360x700x360 360 700 360 15 405 120 480 305 440 205
OLYMP 2061.1 360x530x350 360 530 350 20 325 50 400 225 360 20
LYRA plus 2338.0 360x530x360 360 530 360 15 325 40 400 225 360 95
LYRA plus compact 2338.2 360x490x350 360 490 350 15 325 50 400 225 360 65

Názov Výrobné číslo Rozmery A B C D Hp F G H I sifón
CUBITO 3142.2 Ch.304 360x560x340 360 560 210 190 350 100 300 400 120
CUBITO 3142.2 Ch.302 360x560x340 360 560 210 190 350 215 120 400 120
MIO 3171.1 Ch.304 360x560x330 360 560 210 190 330 100 300 400 120
MIO 3171.1 Ch.302 360x560x330 360 560 210 190 330 215 120 400 120
TIGO 3021.1 Ch. 302 360x490x400 360 490 - 208 350 215 120 400 120
TIGO 3021.1 Ch. 304 360x490x400 360 490 - 208 350 100 300 400 120
OLYMP 3061.1 360x530x350 360 530 185 185 350 100 300 400 120
LYRA plus 3038.1 Ch. 304 360 530 195 205 350 100 300 400 120
LYRA plus 3038.1 Ch. 302 360 530 195 205 350 215 120 400 185
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Sojacie bidety

Kombiklozety

Urinály

82

Ro
zm

er
y 

vý
ro

bk
ov

Názov Výrobné číslo Rozmery A B C D E F G H I
MIO 3271.2 360x580x400 360 580 230 190 - 100 50 400 100
OLYMP 3261.1 360x538x400 360 538 195 180 - 100 150 400 100
LYRA plus 3238.1 360x545x400 360 545 195 205 50 100 150 400 100

Názov Výrobné číslo Rozmery A B E H I K L P/S R T
DOMINO 4110.0 430x315x665 430 315 665 1060 420 150 - - - -
DOMINO 4110.1 430x315x665 430 315 665 1060 420 150 1005 - - -
DOMINO SENZOR 4110.1 000 xxx 430x315x665 430 315 665 1060 420 150 420 70/P 600 100
GOLEM 4306.0 305x340x535 305 340 535 660 270/400 240 830 - - -
GOLEM 4306.1 305x340x535 305 340 535 660 270/400 240 1000 - - -
GOLEM 4307.0 000 483 305x340x535 305 340 535 660 400 240 355 60/S 745 70
LIVO 4020.0 360x330x575 360 330 575 700 270/390 255 855 - - -
LIVO 4020.1 360x330x575 360 330 575 700 270/390 255 1050 - - -
KORINT 4410.0 360x305x470 360 305 470 890 390 100 - - - -
Urinálová stena SPLIT 4760.1 100x660x410 pozri obrázok

Názov Výrobné číslo Rozmery Splachovanie A B C D E F G H V L O P R S T
MIO 2371.6 + 2771.2 360x680x810 DUAL FLUSH - 680 360 - 810 400 185 - 770 70–280 - - - - -
MIO 2371.6 + 2771.3 360x680x810 DUAL FLUSH - 680 360 - 810 400 185 - - 70–280 - - - 240 160
MIO 2471.6 + 2771.2 360x715x890 DUAL FLUSH - 715 360 - 890 480 185 - 770 85–315 - - - - -
MIO 2471.6 + 2771.3 360x715x890 DUAL FLUSH - 715 360 - 890 480 185 - - 85–315 - - - 240 160
TIGO 2421.6 ch. 241 360x680x770 DUAL FLUSH 380 680 360 - 770 400 185 - 685 70-205 - - - - -
TIGO 2421.6 ch. 242 360x620x770 DUAL FLUSH 380 680 360 - 770 400 185 - 685 70-205 - - - - -
OLYMP 2261.4 xxx 241 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 153 105 695 - - - - - -
OLYMP 2261.4 xxx 242 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 153 105 - - - - - 240 160
OLYMP 2261.6 xxx 241 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 185 140 695 - - - - - -
OLYMP 2261.6 xxx 242 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 185 140 - - - - - 240 160
OLYMP 2261.7 xxx 241 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 - - 695 205 - - - - -
OLYMP 2261.7 xxx 242 360x670x787 DUAL FLUSH - 670 360 - 787 400 - - - 205 - - - 240 160
OLYMP 2361.6 + 2761.2 360x670x865 DUAL FLUSH 380 670 360 - 865 480 185 140 775 - - - - - -
OLYMP 2361.6 + 2761.3 360x670x865 DUAL FLUSH 380 670 360 - 865 480 185 140 - - - - - 240 160
OLYMP 2361.7 + 2761.2 360x670x865 DUAL FLUSH - 670 360 - 865 480 - - 775 205 - - - - -
OLYMP 2361.7 + 2761.3 360x670x865 DUAL FLUSH - 670 360 - 865 480 - - - 205 - - - 240 160
LYRA plus 2638.4 xxx 241 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 150 - 700 - - - - - -
LYRA plus 2638.4 xxx 242 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 150 - - - - - - 240 160
LYRA plus 2638.6 xxx 241 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 185 130 700 - - - - - -
LYRA plus 2638.6 xxx 242 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 185 130 - - - - - 240 160
LYRA plus 2638.7 xxx 241 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 - - 700 140 - - - - -
LYRA plus 2638.7 xxx 242 360x630x770 DUAL FLUSH 370 630 360 180 770 400 - - - 140 - - - 240 160
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Dĺžka záručnej lehoty podľa dodávaných výrobkov:
Sanitárna keramika 10 rokov 

Splachovacie súpravy ROCA 5 rokov 

Elektronické súčasti keramických výrobkov JIKA 5 rokov 

Príslušenstvo k sanitárnej keramike 2 roky 

Oceľové smaltované vane a vaničky 5 rokov 

Akrylátové vane a vaničky 5 rokov 

Sprchové kúty a dvere CUBITO pure 5 rokov

Sprchové kúty a vaňové zásteny 3 roky 

Kúpeľňové doplnky DESIGN, PURE, BASIC 10 rokov

Kúpeľňové doplnky UNIVERSUM 30 rokov 

Kúpeľňové doplnky CUBITO, MIO 5 rokov

Kúpeľňové doplnky MIO Public – povrch 10 rokov 

Kúpeľňový nábytok 2 roky 

WC dosky duroplastové 5 rokov 

WC dosky duroplastové 2 roky 

Vodovodné batérie 5 rokov 

Sprchové príslušenstvo 2 roky

Podomietkové moduly 5 rokov

Poznámka: pri ostatných výrobkoch neuvedených v tabuľke je záruka 2 roky.

V prípade, že k príslušnému výrobku je priložený samostatný záručný list, platí pre tento výrobok záručná lehota na ňom uvedená. 

1.   Zákazník (kupujúci, montážna fi rma alebo koncový majiteľ veci) je povinný si výrobok pri preberaní v obchode a pred montážou 
skontrolovať. Neskoršie reklamácie namontovaných výrobkov so zjavnými chybami a výrobkov s chybným farebným odtieňom 
nebudú uznané. 

2.   Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené zákazníkom, dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym 
skladovaním výrobku, nesprávnou montážou, nevhodným používaním alebo nesprávnym ošetrovaním či údržbou výrobku 
a vniknutými nečistotami do výrobku. 

3.   Oceľové vane a vaničky musia byť inštalované tak, aby boli po obstavaní vyberateľné smerom nahor. Spoločnosť Laufen CZ nehradí 
náklady spojené s poškodením obkladov, dlažieb alebo muriva, ktoré vzniknú pri nerešpekovatní tohto pravidla.

4.   Na čistenie výrobku sa môžu používať len vhodné čistiace prostriedky. 

5.   Prípadnú reklamáciu rieši zákazník s predajcom, u ktorého reklamovaný výrobok kúpil, alebo s autorizovaným servisným strediskom. 

6.   Záručná lehota začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom (vyznačí predajca na záručnom liste). Keď má kúpenú vec uviesť 
do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci (montážna fi rma), začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, 
pokiaľ zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskoršie do troch týždňov od prevzatia veci. 

7.   Bez dokladu o nadobudnutí výrobku a bez záručného listu nie je možné uplatniť nárok na reklamáciu.

Zoznam certifi kovaných inštalatérov JIKA, ktorí boli vyškolení v našom školiacom centre v Znojme, nájdete na www.jika.sk.

Minikatalóg neobsahuje všetky výrobky. Kompletný sortiment nájdete na www.jika.sk. Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH a sú platné 
od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
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Na internetových stránkach značky JIKA
nájdete najnovší zoznam produktov,
predajcov aj aktuálne novinky zo sveta
kúpeľní a toaliet.

w w w . j i k a . s k

w w w. g a l e ri e - ko u p e l e n . c zGALÉRIA KÚPEĽNÍ
Galéria kúpeľní Laufen – služby zákazníkom

V roku 2004 bola v Prahe na Námestí I. P. Pavlova otvorená Galéria kúpeľní LAUFEN. Ide o prvý projekt svojho druhu v Českej republike, 
ktorý vám na ploche takmer 700 m2 predstaví kompletný sortiment produktov značiek LAUFEN, Roca a JIKA. Vo veľmi príjemnom prostredí 
si môžete v pokoji posedieť bez toho, aby vás ktokoľvek prehováral na kúpu. V Galérii kúpeľní sa totiž výrobky nepredávajú, tá slúži pre-
dovšetkým ako zdroj inšpirácie a miesto, kam sa môžete pozrieť, ak si neviete rady s kúpeľňou, potrebujete svoj „výber“ ukázať partnerovi 
alebo architektovi, alebo sa chcete iba pozrieť, čo ponúka svetový líder na poli kúpeľňovej keramiky. Príjemný personál vám ochotne od-
povie na otázky a poradí, aké výrobky budú pre vašu kúpeľňu najvhodnejšie.

Galéria kúpeľní Laufen – služby zákazníkom

I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovej ulice), 
120 00 Praha 2

Telefón: +420 296 337 701, 
E-mail: galerie@cz.laufen.com

www.galerie-koupelen.cz

Po – Pia 9. – 18. hod., So 9. – 13. hod.

LAUFEN SK s. r. o.

Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava

Telefón: +421 252 621 024,
E-mail: offi  ce.bratislava@sk.laufen.com

www.jika.sk

SK 04/2012
Tlačové chyby sú vyhradené. Modely a technické detaily zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a detailov.
Minikatalóg neobsahuje všetky výrobky. Kompletný sortiment nájdete na www.jika.sk. Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH a sú platné od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013.
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