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egészen a 19. század második felébe nyúlik vissza,  
és gyakorlatilag megalakulása óta szuverén módon  
a fürdőszoba-kerámia gyártók között az első helyet foglalja el.

A Jika márkát a Laufen és Roca márkákkal együtt  
a Laufen CZ társaság képviseli, nemcsak a cseh 
 és a szlovák piacon, hanem más kelet- és közép-európai 
országokban is.

A Laufen CZ társaság a svájci Laufen konszern része,  
és 1999 óta a spanyol Roca cégcsoporthoz is tartozik.

A JIKA MÁRKA TÖRTÉNETE

A JIKA A FÜRDŐSZOBÁK TELJES FELSZERELÉSÉT KÍNÁLJA

szaniter kerámiák, fürdőszoba bútorok, fürdőkádak, 
 zuhanykabinok, mosdó csaptelepek és zuhany csaptelepek,  
fürdőszobai kiegészítők.

www.jika.hu

ZNOJMO-I GYÁR   
1878-BAN ALAPÍTOTTÁK

BECHYNĚ-I GYÁR  
1961-BEN ALAPÍTOTTÁK

SHOWROOM PRAHA
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CUBITO PURE
FÜRDŐSZOBA
CSALÁD

A Cubito Pure család minimalista megjelenése, 
amelyet első látásra geometrikus vonalai 
jellemeznek, elragadtatja a modern design 
kedvelőit. Tiszta stílus ötvözi az összes Cubito 
Pure elemet, a variálható bútoroktól kezdve 
a mosdókagylókon át, beleértve a stílusos, asztali 
mosdótálakat, zuhanyzókat, fürdőkádakat, 
egészen az ehhez a sorozathoz tervezett 
csaptelepekig és kiegészítőkig.
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Az aszimmetrikus mosdókagyló 
nem csak az atipikus helyiségekben 
aktuális trend a fürdőszobai 
megoldásokban. A 75 cm széles 
Cubito mosdókagyló, az 
igényeknek megfelelő tárolóhellyel 
bal vagy jobb oldalon, ideálisan 
kihasznál minden centiméternyi 
helyet még nagyon kis területen is.

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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A Cubito Pure mosdótál vékony falai előkelő benyomást 
keltenek, ami kiemelkedik, ha azt munkalapra helyezik.

A sorozat minimalista stílusát még egy négyszögletes 
mosdótál is megfelelően kiegészíti. Kombinálja a bútorokat 
Laufen mosdótálakkal

A Cubito Pure 
mosdótálhoz 
ezeket 
a csaptelepeket 
ajánljuk:

MOSDÓ CSAPTELEP  
 MIO-N

MOSDÓ CSAPTELEP 
CUBITO-N „XL“

MOSOGATÓ CSAPTELEP CUBITO-N

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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Jika Pure WC fali, szabadon 
álló vagy kombinált formában 
is megvásárolható. A Pure 
WC-k teljesen burkoltak, 
ami nem csak modern 
megjelenést kölcsönöz nekik, 
de a fürdőszoba tisztítását is 
jelentősen megkönnyíti.

Elegáns, teljesen burkolt WC, 
amelyet a maximális kényelmet 
szem előtt tartva terveztek

Egyedülálló, vékony kialakítású 
ülőke, amely lecsapódásgátló 
rendszert kínál 

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

Egy jól megválasztott 
nyomógomb jól kiegészíti 
fürdőszobája belső terét. A Jika 
és a Laufen számos designja és 
különböző kikészítés (fényes 
króm, matt króm, fehér) közül 
választhat. Kompatibilis a Jika 
rejtett modulokkal is.
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A mosdótartólapok bővítik a Cubito Pure sorozat kínálatát. Többféle kivitelben készülnek, és 
rengeteg helyet garantálnak.

Akár fehér színű, akár famintás bútort választ a fürdőszobába, döntése mindig helyes lesz. 
A tölgyfa mintázatú bútorok kellemes melegséget sugároznak a fürdőszobában. A Cubito bútorok 
fehér színe viszont a fürdőszoba klasszikusát képviseli.

A szögletes Cubito Pure mosdótál 
tökéletesen kitűnik a minimalista Cubito 
bútorokkal kombinálva. A támasztékok 
törülközőtartóként is szolgálhatnak.

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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A Cubito bútorok a különböző típusú 
szekrények és azok felületkezelési 
kombinációinak széles választékát kínálják. 
A választékot a 45-75 cm széles mosdók 
elhelyezéséhez kivágott munkalapok és 
a lapok alatti szekrények bővítik.

Tipikus geometriai vonalak jellemzik, amelyek kiegészítik a fürdőszoba összbenyomását.  
100% csúcsminőségű akril polimerből készült, amely nagyon könnyen karbantartható és kellemes 
tapintású.

Tükör LED világítással, 
érintésmentes érzékelővel. 
Éjszakai tájoló lámpaként is 
szolgálhat.

A FÜRDŐSZOBA 
STÍLUSÁT 
MEGHATÁROZZA  
A CUBITO 
FÜRDŐKÁD.

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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+ =
sz. 80, 90, 100 × 195 cm 80 × 80 × 95 cm

90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

8 mm-es  
biztonsági üveg

A JIKA perla 
Glass speciális 
felületkezelése 
egyszerű 
karbantartást garantál

Közvetlenül 
a csempére szerelhető

PURE zuhanykabin 
négyzet alakú, keret 
nélkül 

PURE zuhanyfal merev, 
keret nélküli 
H29742

PURE zuhanyajtó  
egyszárnyas, keret  
nélküli 
H25442

A zuhanykabint Pure, Italia és Padana zuhanytálcákkal kombinálhatja.

sz. 80, 90, 100, 120 × 195 cm
bal és jobb változat

A PURE keret nélküli zuhanykabin 
nagyon elegánsnak és szellősnek 
tűnik minden belső térben. 
Könnyedén összeszerelheti 
zuhanyajtóból és -falból 
a fürdőszobája méreteinek és 
elrendezésének megfelelően. 
A keret nélküli zuhanykabinok és 
ajtók tálca nélkül akár Roca 
folyókával szerelhetőek közvetlenül 
a burkolatra.

PURE KERET 
NÉLKÜLI 
ZUHANYKABINOK

magasság 1950 mm
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elegáns fogantyú design

stabilizáló támasz a fix fal 
rögzítéséhez

masszív króm pántok

Tökéletes kidolgozás 
és tiszta design

PURE KERET 
NÉLKÜLI 
ZUHANYAJTÓK

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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90, 100, 120, 130, 140 cm

120, 130, 140 cm

20
0 

cm

120, 130, 140 cm

20
0 

cm

70, 80 cm

70, 80 cm

70, 80 cm

80, 90 cm

120, 130, 140 cm 80, 90 cm
70, 80 cm

80, 90 cm

H26742

H26742

H26842

H26842

H26942

H26742

H26842

H26942

PURE ÜVEG 
ZUHANY-
FALAK 

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

Változatosságuknak 
köszönhetően a Pure 
üveg zuhanyfalak 
alkalmazkodnak 
a fürdőszoba belső 
teréhez. Közvetlenül 
a burkolatra is 
szerelhetőek.
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120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm
130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

A JIKA perla Glass 
speciális felületkezelése 
a könnyű karbantartás 
érdekében

Az üvegfalak közvetlenül 
a csempére is helyezhetők 
tálca nélkül.

Az üveg zuhanyfalak 
kompatibilisek a Pure  
acél zuhanytálcákkal.

PURE ÜVEG 
ZUHANY-
FALAK 

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A zuhanykabinhoz ideális 
megoldás a fej- és kézizuhany 
kombinációja. Élvezze ki 
a nagy fejzuhany hatását, 
valamint a kézizuhany 
mobilitást és minden egyedi 
funkcióját.

8 mm-es biztonsági üveg
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osdókagylók és kézmosók

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

CUBITO  
aszimmetrikus  
mosdó 
H81242
75 × 45 cm*

mosdó alsószekrény
H40J42 

*  dupla fiókos 
szekrény 
változatában is

CUBITO mosdó 
H81042
45 × 34 cm
55 × 42 cm*
60 × 45 cm*
65 × 48,5 cm*
85 × 48,5 cm*

mosdó alsószekrény
H40J42 

*  dupla fiókos 
szekrény 
változatában is

CUBITO  
dupla mosdó  
H814420  
130 × 48,5 cm*

mosdó 
alsószekrény 
H40J42 

*  négyfiókos 
szekrény 
változatában is

CUBITO
aszimmetrikus 
kézmosó 
alsószekrény 
H40J42 
45 cm* 

*  kétajtós 
változatban is

WC-k WC ülőke bidék

CUBITO mosdókagyó 
H81042
sz. 45, 55, 60, 65, 85 cm

PURE fali WC 
H82042

PURE álló WC 
H82342

PURE kombiklozet 
H82442

PURE fali bidé 
H83042

PURE WC ülőke 
H89342

PURE álló bidé    
H83242

CUBITO kézmosó
H81142

CUBITO kézmosó
H81142

CUBITO dupla mosdókagyló
H81442

CUBITO beépített 
mosdókagyló
H81242

CUBITO PURE 
mosdótál
Pillanatnyilag nem 
elérhető

CUBITO PURE  
mosdótál  
Pillanatnyilag nem 
elérhető

CUBITO beépített 
mosdókagyló
H81742
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PURE
H21642
120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm

130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

PURE
H21642
120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm

130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

akril kádak és kádparavánok

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

zuhanykabinok

acél zuhanytálcák

zuhanyajtók

CUBITO
H22042
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

CUBITO
H22542
170 × 75 cm
180 × 80 cm CUBITO

H25742
75 × 140 cm

CUBITO
H25642
115 × 140 cm

CUBITO PURE 
négyszögletes 
H254241+H297241
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg
Egy fix fal és egy zuhanyajtó 
kombinációjával hozza létre

PURE keret nélküli 
H25442
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
120 × 195 cm
- átlátszó üveg
levá, pravá varianta

CUBITO PURE  
negyed köríves 
H25324
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

CUBITO PURE  
negyed köríves 
H25024
90 × 90 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

CUBITO PURE  
kétrészes 
H24224
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

CUBITO PURE  
egyszárnyas 
H25424
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

CUBITO PURE  
összecsukható 
H25524
80 × 195 cm
90 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

CUBITO PURE
H29724
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

PURE keret nélküli 
H29742
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
- átlátszó üveg

PURE keret nélküli 
négyszögletes 
H25442
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
- átlátszó üveg
Egy fix fal és egy 
zuhanyajtó kombinációjával 
hozza létre

CUBITO PURE 
négyszögletes 
H25124
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

zuhanyfalak
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aszimmetrikus kézmosó alsószekrények 
H40J42
sz. 45 cm, csaptelep J/B

kézmosó alsószekrények 
H40J42
sz. 45 cm

mosdó alsószekrények  
H40J42 
sz. 55, 60, 65 cm

mosdó alsószekrények  
H40J42 
sz. 55, 60, 65 cm

mosdó alsószekrények 75 cm 
H40J42 
mosdókivágással jobb/bal 
oldalon

mosdó alsószekrények 75 cm 
H40J42
mosdókivágással na jobb/bal 
oldalon

mosdó alsószekrények  
H40J42 
85 cm

mosdó alsószekrények  
H40J42 
85 cm

duplamosdó alsószekrények  
H40J42 
130 cm

duplamosdó alsószekrények  
H40J42 
130 cm

alsószekrények 
mosdótartólap alá  
H41J42 
sz. 64 cm, v. 45 cm

alacsony szekrények   
H43J42 
sz. 32, magasság. 47 cm

középmagas szekrények  
H43J42 
sz. 32, v. 81, mé. 32 cm

egyedi méretű lapok  
H46J42
vághatók   
65-128 cm

mosdótartólapok egyedi méretre  sz. 65 -160 cm  
H46J42 
kivágással a Cubito 45-75 cm mosdóhoz

mosdótartólapok egyedi méretre sz. 135-220 cm  
H46J42 
két kivágással a Cubito 45-75 cm mosdókhoz 

egyedi méretű lapok  
H46J42
vághatók   
128,1-160 cm

egyedi méretű lapok  
H46J42
vághatók   
161,1-210 cm

középmély szekrények  
H43J42 
sz. 32, v. 81, mé. 15 cm

magas szekrények  
H43J42 
sz. 32, v. 162, mé. 32 cm

fürdőszoba bútorok

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A Cubito bútorokat tölgy színben, laminált 
forgácslapból, strukturált felülettel, vagy fehér 
változatban, előlapjain fehér fényes lakkozással és fa 
strukturált korpusszal kínáljuk.

A CUBITO BÚTOROK 
ELŐNYEI

teljesen kihúzható fióksínek és 
zárófék 

modern fa dekor strukturált 
tömörfa felülettel 

Hettich fióksínek életre szóló 
minőségi garanciával és 3D 
állítási lehetőséggel

a hozzáadott fém rögzítők 
megbízhatóan tartják 
a magasabb tárgyakat, és 
egyben rögzítik a fiókelőlap 
függőleges helyzetét

a krómozott „rejtett“ fogantyúk 
elegánsan kiegészítik a bútorok 
tiszta designját

a fiókok nagyobb mérete praktikus 
még a nagyobb tisztítószeres 
flakonok tárolására is. 

1

2

3

4

5

6
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CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD

Tökéletes minden részletében. A Pure csaptelep 
család az átgondolt designnal tűnik ki, amely az 
időtálló megjelenést praktikus elemekkel ötvözi.

  speciálisan kialakított kar a jobb fogás és 
a könnyebb kezelhetőség érdekében

  kiváló minőségű kerámiabetétek ∅ 35 mm (áramlási 
térfogat/melegvíz-korlátozó nélkül)

  vízkőmentesítő perlátor

  a Cubito-N zuhanytartozékok széles választékával 
kombinálható

  Pure csaptelepek széles választéka minden 
fürdőszobába

ujjal állítható vízáramlás  
a mosdó csaptelepeknél

mosdókagyló és mosogató 
csaptelepeknél különböző 
áramlási sebességű perlátor 
választási lehetőség

rejtett Neoperl perlátor
–  5 l/min áramlási 
térfogat

  kiváló minőségű kerámiabetétek 
  ∅ 35 mm (áramlási térfogat/melegvíz-korlátozó nélkül)  
vízkőmentesítő perlátor

  Cubito-N zuhanytartozékok széles választékával kombinálható

Válassza ki azt a Cubito-N mosdócsaptelepet, amely a legjobban illik 
mosdókagylójához vagy mosdótáljához. Három méret közül választhat.

rejtett Neoperl perlátor
– 5 l/min áramlási 
térfogat 

mosdókagyló és mosogató 
csaptelepeknél különböző 
áramlási térfogatú perlátor 
választási lehetőség 

A CUBITO-N FÜRDŐSZOBA CSAPTELEPEK ELŐNYEI

A PURE FÜRDŐSZOBA 
CSAPTELEPEK ELŐNYEI
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CUBITO-N
H3111X

CUBITO-N “L”
H3111X

CUBITO-N “XL”
H3111X

CUBITO-N
H3111X

PURE
H31142

PURE “L”
H31142

PURE “XL”
H31142

CUBITO-N 
H3511X

PURE
H35142

CUBITO-N
H3211X

CUBITO-N
H3211X

PURE
H32142

PURE
H32142

CUBITO-N
H3311X

CUBITO-N
H3311X

PURE
H33142

PURE
H32142

CUBITO-N
H3411X

PURE
H33142

CUBITO-N
H3671X

CUBITO-N
H3611X

CUBITO
H367420

CUBITO
H361420

H3823B H3833B H3833B H3843B H3843B H3813B H3813B H3813B

H3813B H3813B H3853B H3853B2 H3813B H3843B

mosdó csaptelepek

PURE fürdőszoba kiegészítők

mosogató csaptelepek

zuhany csaptelepek

kád csaptelepek

bidé csaptelepek

CUBITO PURE FÜRDŐSZOBA CSALÁD
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MIO 
FÜRDŐSZOBA 
CSALÁD

A Mio család minden berendezését úgy 
tervezték, hogy tökéletes harmóniát teremtsen 
a bútoroktól a WC-kig. A család előnye 
a kellemes, időtálló kialakítás, zavaró elemek 
nélkül, ügyesen kombinálva a praktikummal. 
Így a fürdőszobájából tökéletes helyet alakít ki 
kikapcsolódásra, igényeinek megfelelően.
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MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

Az új Mio-N mosdókagyló a kellemes 
designt a praktikummal ötvözi. Kecses 
kialakítása jól illeszkedik a Mio rimless 
fali WC-hez, és bőséges tárolóhelyet is 
biztosít.

A Mio-N bútorok széles választéka nagy 
variálhatóságot tesz lehetővé. Formatervezésével 
remekül kiegészíti a Mio sorozat többi termékét 
a mosdóktól, bidéktől egészen a rimless 
technológiát alkalmazó, falra szerelhető WC-ig.
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MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A Mio sorozat mosdótáltartó 
lapokat is kínál, amelyek 
a speciális szekrényekkel 
együtt nemcsak praktikus, 
hanem nagyon elegáns design 
egységet is alkotnak.

A Mio-N bútorok előnye 
az egyszerű, időtálló 
kialakítás, amelyet 
a fogantyúk hiánya fokoz.
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MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD
mosdókagylók és kézmosók

WC-k WC ülőkék bidé

MIO  
mosdó 
H812713
55 × 45 cm
60 × 45 cm
65 × 45 cm
80 × 45 cm

mosdó 
alsószekrény  
H40J714

MIO  
kézmosó  
H815714
45 × 25 cm

kézmosó 
alsószekrény  
H40J711

MIO  
dupla mosdó 
H814714
130 × 45 cm

dupla mosdó 
alsószekrény 
H40J718

MIO mosdó sz. 55 cm
H812712

MIO kézmosó sz. 45 cm
H815714

MIO kézmosó sz. 45 cm
H815711

MIO mosdó sz. 60 cm
H812713

MIO mosdó sz. 65 cm
H812714

MIO mosdó sz. 80 cm
H812716

MIO dupla mosdó sz. 130 cm
H814714

MIO mozgáskorlátozott 
mosdó sz.64
H813714

MIO fali bidé    
H831712

MIO fali WC öblítőperem 
nélkül 
H820714

MIO kombi WC 
H823716 - ma. 40 cm
H824716 - ma. 48 cm

MIO WC ülőke            
H891710 lecsapódásgátló 
nélkül   
H891711 lecsapódásgátlóval
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MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

Két változatban készülnek, klasszikus 
fényes fehér színben az előlapokon és matt 
korpusszal, vagy kellemes kőrisfa mintával.

minőségi, teljesen kihúzható fióksínek

legjobb nedvességállóságú és ragasztási 
szilárdságú PUR ragasztóval ragasztott 
ABS élek

fogantyú nélküli PUSH TO OPEN 
rendszer az ajtónyitáshoz 

időálló fehér lakk magasfényű előlappal

Hettich fióksínek életre szóló minőségi 
garanciával és 3D állítási lehetőséggel

a hozzáadott fém rögzítők megbízhatóan 
tartják a magasabb tárgyakat, és egyben 
rögzítik a fiókelőlap függőleges helyzetét

30 kg-os terhelésre tesztelt fiókok

A MIO-N BÚTOROK 
ELŐNYEI

MIO-N SZEKRÉNY 
FEDŐLAPOK 
ELŐNYEI

A szekrények felső lapjai HPL felületűek, azaz 
ellenálló laminált lemezek, amely biztosítja:

  a maximális karcállóságot                        

  a maximális nedvességzárást

   a 0,8 mm-es HPL vastagságnak köszönhetően 
erős kötést hoz létre az ABS éllel

  az ABS él magas mechanikai ellenállást 
biztosít a bútorélnek, ugyanakkor rendkívül 
esztétikus

  az ABS éleket PUR ragasztóval ragasztják

Folyamatos vízbe mártással tesztelve,
30 nap elteltével a próbatest és az él illesztései nem mutattak ki víz általi károsodást.       
A mosdótál alatti lapok és bútorok megoldása minden elterjedt mosdótálhoz alkalmas.

18 mm-es forgácslap

ABS 2 mm

HPL- 0,8 mm-es laminált lap                   

HPL- 0,8 mm-es laminált lap 

1

2

3

4

5

6

7
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kézmosó alsószekrény  
H40J711 
45 cm

mosdó alsószekrények  
H40J713 
55 cm

mosdó alsószekrények   
H40J716 
80 cm

dupla mosdó alsószekrények  
H40J718 
130 cm

mosdótál-tartólap Mio-N 
alsószekrényhez  
H46J712
H46J713 
61 és 76 cm

mosdótál-tartólap Mio-N alsószekrényhez 
szifonkivágással                                                              
H46J712
H46J713 
61 és 76 cm

felső lap nélküli mosdótál
alsószekrény               
H41J715 
61 cm

felső lap nélküli mosdótál 
alsószekrény           
H41J716 
76 cm

mosdó alsószekrények 
H40J714 
60 cm

mosdó alsószekrények  
H40J715 
65 cm

középmagas sekély szekrények  
H43J714 
sz. 32, v. 81, mé. 15,5 cm

középmagas szekrények  
H43J711 
sz. 32, ma. 81, mé. 32 cm

magas szekrények  
H43J712 
sz. 32, ma. 162, mé. 32 cm

MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD
fürdőszoba bútorok
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MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

MIO RIMLESS WC  
öblítőperem nélküli megoldás, amely megfelel a mai 
kor magas higiéniai követelményeinek.

A MIO WC innovatív kialakítása lehetővé teszi a tel-
jes WC-kagyló hatékony és egyenletes öblítését, és 
az öblítés során a víztakarékossági trendnek me-
gfelelően 4,5/3 l öblítést tesz lehetővé. Megakadá-
lyozza a szennyeződések és veszélyes baktériumok 
lerakódását a nehezen hozzáférhető helyeken, és 
jelentősen megkönnyíti a WC karbantartását.

Szükséges a rejtett  
modul beállítása   
4,5/3 l-re

MIO RIMLESS WC                  
A TECHNOLÓGIA ÉS  
A DESIGN EGYEDÜLÁLLÓ 
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA
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MIO Style 
H3212F

MIO Style 
H3312F7

MIO Style 
H3412F1

MIO Style 
H3212F6

MIO Style 
H3312F6

MIO Style 
H3112F1

MIO Style 
H3512F1

MIO-N 
H3211V7

MIO-N 
H3311V7

MIO-N 
H3411V1

MIO-N 
H3311V7

MIO-N 
H3111V1

MIO Style 
H3112F

MIO-N 
H3111V8

MIO 
H367710

MIO FÜRDŐSZOBA CSALÁD
mosdó csaptelepek mosogató csaptelepek

kád csaptelepek zuhany tartozékok

bidé csaptelepek

zuhany csaptelepek

MIO termosztatikus  
zuhanyoszlop  
H333717

MIO termosztatikus  
kád/zuhanyoszlop       
H323717
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TIGO  
FÜRDŐSZOBA 
CSALÁD

A Tigo sorozat, amelyet Michal Janků  tervezett, nagyszerű 
megoldás a kis fürdőszobák számára. A kevés hely nem 
kell, hogy korlátozza a funkcionalitást, a minőséget és 
a designt. A Tigo-N bútorok kellemesen harmonikus 
megjelenésűek és két színváltozatban kaphatók. 
Alkalmasan kiegészíti ezeket a kisebb térséghez igazított 
kombi-WC, kézmosók és mosdók, aszimmetrikus 
zuhanyzó és fürdőkád.
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38,5 cm

TIGO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A Tigo mosdók mindössze 
38,5 cm mélyek, így 
kis fürdőszobákba is 
ideálisak.

A Tigo fürdőszoba-bútort 
kellemes, nyugtató design 
jellemzi. Két változat közül 
választhat, egy klasszikus 
fehérből, fényes ajtókkal, 
vagy egy világos, jellegzetes 
strukturált kőris fa dekorból.

A modern megjelenést, 
selyemfényű fém fogantyúk 
teszik teljessé.
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43 cm

62 cm

2,0 m

2,4 m

80 cm

70 cm

TIGO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

KOMBI WC  
KISMÉRETŰ   
FÜRDŐSZOBÁBA

Az ergonomikusan 
kialakított, lapos fenekű 
TIGO fürdőkád 80 cm 
széles a zuhanyzó részen, 
a többi része tíz 
centiméterrel keskenyebb, 
így kisebb helyeken is 
kényelmesen elfér.

A fürdőkádat speciális 
biztonsági üvegből 
készült paraván egészíti 
ki, amely pontosan 
illeszkedik a kád 
formájához.
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45 × 23,5 cm

TIGO FÜRDŐSZOBA CSALÁD
mosdókagylók és kézmosók

kombi WC WC ülőke aszimmetrikus zuhanykabin és -tálca

TIGO
kádparaván  
H256213 
80 × 150 cm

TIGO
kádparaván  
H256214 
60 × 150 cm

TIGO aszimmetrikus 
zuhanykabin 
H251211 
100 × 80 × 195 cm 
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

TIGO  
mosdó 
65 × 38,5 cm
80 × 38,5 cm

mosdó 
alsószekrény  
H40J214 – 65 cm
H40J215 – 80 cm

TIGO mosdó  sz. 65 cm 
H812216

TIGO mosdó  sz. 100 cm 
H812219

TIGO kombi WC  
H824216

TIGO mosdó  sz. 80 cm 
H812218

TIGO kézmosó   
H815212

TIGO 
H220210 
160 × 80/70 cm
jobbos/balos változat

TIGO zuhanytálca  
H852211 jobb
H852210 bal
100 × 80 × 8,5 cm
jobbos/balos  
változat anyag: kerámia 

TIGO WC ülőke  
H890384  
lecsapódásgátló nélkül 
H890385

akril fürdőkád és kádparaván
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a jó minőségű fékezett záródású 
fióksíneknek köszönhetően 
a fiókok lassan és elsősorban 
csendesen záródnak

a fiókok szifonkivágás nélküliek, 
így maximális tárolóhelyet kínálnak

a sérülésálló ABS éleket 
a legnagyobb nedvességállóságú 
PUR ragasztóval ragasztották

a fém fogantyúk rafináltan a fiókok 
élén helyezkednek el, elegánsak, 
tökéletesen funkcionálisak és 
könnyen karbantarthatók.

TIGO FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A TIGO BÚTOROK 
ELŐNYEI

mosdó alsószekrény  
H40J214 – 65 cm
H40J215 – 80 cm

magas mély szekrény  
H43J212 
sz. 32, ma. 162, mé. 32 cm

mosdó alá polc  
H46J211 
sz. 65, 80, 100 cm

fürdőszoba bútorok
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DEEP BY JIKA 
FÜRDŐSZOBA 
CSALÁD

A Deep by Jika sorozat az aktuális trendekre 
reagál. Az egyszerűség és az időállóság 
követelményén alapul. Domináns jellemzője 
az elegáns fogantyús fürdőszoba bútor 
a besüllyesztett mosdókagylóval abszolút 
összhangban.
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23 cm

A Deep by Jika sorozat új szettjét 55, 65 és 80 cm-es 
alsószekrényes mosdók és magas szekrények 
alkotják. Kétféle felületkezeléssel készülnek – időálló 
fehérben selyemfényű előlapokkal és természetes 
kőris dekorral. Az elegáns, tiszta formájú mosdó 
tökéletesen harmonizál az egyszerű szekrényekkel, 
amelyeket a fiókélbe süllyesztett design alumínium 
fogantyúk egészítenek ki.

1+1 PACK
szekrény + mosdókagyló

DEEP BY JIKA FÜRDŐSZOBA CSALÁD

kis mélységgel
csak 23 cm

A Deep by Jika szabadon álló WC-t, fali WC-t és kombi-WC-t kínál. Mindenki élvezni fogja 
a minimális vízfogyasztást. A Deep by Jika WC-i a rövid öblítéshez csupán 3 liter vizet használnak 
fel, a hosszabb öblítéshez 4,5 litert. Falra függeszthető rimless változatban is kapható.



35

65 cm

51 cm
51 cm

70 cm

23 cm

812611
50 × 41 cm
H812611
55 × 42 cm
H812613
60 × 45 cm
H812614
65 × 48 cm

DEEP BY JIKA FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A Deep by Jika sorozat 
rimless fali WC-t is 
kínál a legmodernebb 
technológiával, öblítőperem 
nélkül. Ezenkívül ultravékony, 
Slowclose funkcióval ellátott, 
duroplaszt üléssel rendelkezik, 
amely tökéletesen illeszkedik 
a kerámia kerek formáihoz.

mosdókagylók és kézmosók

WC-k

DEEP BY JIKA  
mosdó

DEEP BY JIKA  
oszlopos mosdó 
H819611

DEEP BY JIKA kézmosó  
H815614

DEEP BY JIKA kézmosó  
H815615

DEEP BY JIKA  
sarok-kézmosó  
H816612

DEEP BY JIKA  
oszlopos mosdó  
H819610

DEEP BY JIKA  
sarokmosdó      
H816614

DEEP BY JIKA  
fali WC
öblítőperem nélkül 
H820614

DEEP BY JIKA  
fali WC 
H820642

DEEP BY JIKA  
fali WC 
H820610

DEEP BY JIKA  
kombi WC
H826616 - vízszintes lefolyó 
H826617 - függőleges lefolyó

DEEP BY JIKA  
álló WC 
H821615
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DEEP BY JIKA  
H3211U7

DEEP BY JIKA  
H3111U1

DEEP BY JIKA  
H3511U1

DEEP BY JIKA  
H3111U8

DEEP BY JIKA  
H3511U1

DEEP BY JIKA  
H3411U1

DEEP BY JIKA  
H3311U7

DEEP BY JIKA  
H3211U6

DEEP BY JIKA  
H3311U6

DEEP BY JIKA  
H3331U7

fürdőkád csaptelepekzuhany csaptelepek

DEEP BY JIKA  
termosztátos  
H3231U1

A Deep by Jika tálcák a Cubito Pure  
és a Lyra Plus zuhanykabinokkal kombinálhatók

mosdó csaptelepek                     mosogató csaptelepek bidé csaptelep

magas  
szekrény 
H43J612 
sz. 32, ma. 170,  
mé. 25 cm

DEEP BY JIKA  
akril  
H213821 
80 × 80 × 8 cm 
H213822 
90 × 90 × 8 cm

DEEP BY JIKA  
akril  
H211821  
80 × 80 × 8 cm 
H211822
90 × 90 × 8 cm 
H211831
80 × 80 × 6,3 cm 
H2118320
90 × 90 × 6,3 cm

alsószekrényes 
mosdó      
H41J613
sz. 55
H41J614
sz. 65
H41J615
sz. 80 cm

alsószekrényes 
mosdó      
H41J613
sz. 55
H41J614
sz. 65
H41J615
sz. 80 cm

DEEP BY JIKA FÜRDŐSZOBA CSALÁD

JIKA kombi WC 
H823617 - magasság 45 cm
H823616 - magasság 48 cm

WC-k

zuhanytálcák

WC ülőkék

fürdőszoba bútor

bidék

DEEP BY JIKA  
WC ülőke  
H893610 
slowclose változatban  
H893611

DEEP BY JIKA  
duroplast ülőke acél 
rögzítők  
H893281
műanyag rögzítők 
H893281 
fedél nélkül, műanyag 
rögzítők 
H893282 
fedél nélkül, acél 
rögzítők 
H893282
slowclose változatban, 
fém rögzítők 
H893284

DEEP BY JIKA  
fali bidé  
H830612

DEEP BY JIKA  
álló bidé    
H821615

magas 
szekrény 
H43J612
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LYRA PLUS 
FÜRDŐSZOBA 
CSALÁD

A népszerű Lyra Plus sorozatot a kényelem 
és a felhasználói komfort figyelembevételével 
tervezték. A fehér színű, variálható bútorok 
számos polccal, amelyek segítenek elrejteni 
mindazt, aminek nem szabadna látszódnia, 
megfelelően kiegészíti a Lyra Plus további 
fürdőszoba terméket, a mosdóktól kezdve 
a modern rimless technológiával ellátott WC-ig. 
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LYRA PLUS RIMLESS WC-K
A népszerű Lyra Plus sorozat egy kombi-WC-t és falra szerelhető WC-t is kínál 
modern rimless technológiával, gazdaságos 3 és 4,5 literes öblítéssel.

LYRA PLUS FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A rimless, azaz öblítőperem nélküli 
WC szerkezete megakadályozza 
a szennyeződések lerakódását 
a nehezen hozzáférhető helyeken, 
és ezzel a tisztaság teljesen új 
dimenzióját hozza.
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LYRA PLUS FÜRDŐSZOBA CSALÁD

A MOONBOX NEW 
világítás praktikus
és nagyon  
stílusos.

mosdókagylók és kézmosók

LYRA PLUS VIVA  
mosdó sz. 50 cm
H810380

LYRA PLUS VIVA  
mosdó sz. 55 cm
H810381

LYRA PLUS VIVA  
mosdó sz. 60 cm
H810381

LYRA PLUS  
mosdó  
sz. 50, 55, 60, 65 cm
H814381
H814382
H814383
H814384

LYRA PLUS  
bútorba épített mosdó 
sz. 55, 60 cm
H814382
H814383

LYRA PLUS VIVA  
kézmosó 
HH815380 
40 × 34 cm

kézmosó  
alsószekrény  
H40J380 

LYRA PLUS VIVA  
mosdó 
H810382
50 × 43 cm
55 × 45 cm
60 × 45 cm

mosdó  
alsószekrény  
H40J384

LYRA PLUS  
mosdó 
H813383
60 × 46 cm
65 × 48 cm

mosdó  
alsószekrény  
H453122

LYRA PLUS  
szifon burkolat 
H819391

LYRA PLUS  
láb  
H821615

LYRA PLUS VIVA kézmosó  
H815380

LYRA PLUS kézmosó  
H815381

LYRA PLUS kézmosó  
H815382
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mé. 63 cm

mé. 43 cm
mé. 49 cm

H832381 H832380 H830381

LYRA
H229839 
150 × 70 cm
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm

LYRA PLUS 
H893383

48
 c

m

LYRA PLUS FÜRDŐSZOBA CSALÁD
WC-k

WC-k WC ülőkék bidék

LYRA PLUS 
fali WC
öblítőperem 
nélkül  
H821384

LYRA PLUS 
kombi WC
öblítőperem 
nélkül 
H827386

LYRA PLUS 
kombi WC
öblítőperem 
nélkül 
H827387

LYRA PLUS 
kombi WC 
H825726

LYRA PLUS 
fali WC 
H823382

LYRA PLUS 
álló WC  
H821387

LYRA PLUS 
álló WC  
H825386

LYRA PLUS 
H893380 
slowclose nélkül 
H893381 
slowclose változattal

LYRA PLUS  
kombi WC
H826386 - vízszintes lefolyó 
H826384 - ferde lefolyó 
H826387 - függőleges 

ÚJ

akril fürdőkád zuhanykabinok

zuhanykabin ajtók

LYRA PLUS  
negyedköríves 
rádiusz 55 cm
H253381
80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS  
negyedköríves 
rádiusz 55 cm
H253382
80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS 
egyszárnyas   
H254381
sz. 80, 90 cm, ma. 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS 
összehajtható   
H255381
sz. 80, 90 cm, ma. 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS 
lengőajtós   
H256381
sz. 80, 90 cm, ma. 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS  
négyzetes 
H251381
80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg

LYRA PLUS  
négyzetes 
H251382
80 × 80 × 190 cm
H251382
90 × 90 × 190 cm
- átlátszó üveg
- stripy dekor üveg
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LYRA PLUS FÜRDŐSZOBA CSALÁD
fürdőszoba bútorok

középmagas  
szekrény  
H43J381
sz. 35, ma. 75,  
mé. 25 cm

magas szekrény  
H453161 
sz. 32, ma. 170,  
mé. 25 cm

magas szekrény  
H43J382
sz. 32, ma. 170,  
mé. 25 cm

tükör a lapon 
sz.  40 cm - H453181 

50 cm - H453191 
60 cm - H453201 
70 cm - H453211

ma. 75 cm

tükrös 
szekrény  
H453231 
sz.  40, 50 cm
ma. 80 cm

tükrös 
szekrény  
H453241 
sz. 60 cm
ma. 80 cm

tükrös szekrény  
H453251 
sz. 77,5 cm
ma. 80 cm

kézmosó 
alsószekrény 
H40J380 
40 cm

mosdó 
alsószekrény 
H40J382 
50 cm

mosdó 
alsószekrény 
H40J393 
55 cm

mosdó 
alsószekrény 
H40J393 
55 cm

mosdó 
alsószekrény 
H40J383 
60 cm

mosdó 
alsószekrény 
H453111 
55 a 60 cm

mosdó 
alsószekrény 
H453122 
60 cm

A LYRA PLUS VIVA 
BÚTOROK ELŐNYEI

az ABS élszalagot maximális 
nedvességállóságú és ragasztási 
szilárdságú PUR ragasztóval rögzítették

praktikus masszív fogantyúk csiszolt 
nikkelből

fékezett záródású fióksínek

20 000 ciklusra 
tesztelt, legjobb 
minőségű ajtópántok  

1

2

3
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LYRA  
H351277

LYRA SMART 
H3111Z1

LYRA SMART 
H3511Z1

LYRA SMART 
H3211Z6

LYRA SMART 
H3211Z7

LYRA SMART 
H3311Z7

LYRA SMART 
H3411Z1

LYRA SMART 
H3311Z6

LYRA SMART 
H3511Z1

LYRA SMART 
H3111Z7

LYRA  
H311271

LYRA  
H351271

LYRA  
H321277

LYRA  
H331277

LYRA  
H341271

LYRA  
H335277

LYRA  
H331276

LYRA zuhanyfejjel 
H351271

LYRA  
H311271

a csaptelep mosdóhoz 
is használható

LYRA PLUS FÜRDŐSZOBA CSALÁD
mosdó csaptelepek

bidé csaptelepek

zuhanyoszlop

zuhany csaptelepek

fürdőkád csaptelepek

mosogató csaptelepek
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CUBE

PETIT

CUBE A PETIT 
FÜRDŐSZOBA 
CSALÁD

A Cube fürdőszoba sorozat az aktuális trendekre 
épül: a bútorok letisztult, geometrikus formáit és 
a markáns, sima tárolófelületű mosdót jellegzetes 
tükrök egészítik ki, amelyek látszólag bővítik 
a fürdőszoba méretét. Az alap Petit szett egy 
szekrényre telepített mosdóból áll, ami tovább 
kiegészíthető tükörrel és világítással. 
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45 × 43 cm50 × 34 cm
60 × 34 cm

40 × 23 cm

55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm
100 × 43 cm 
120 × 43 cm
dupla mosdó

mosdóval ellátott szekrények 
H453621 
45 cm
H453611
55cm
H453601
65 cm

mosdóval ellátott  
szekrények 
H453752 
80 cm
H453762
100 cm

mosdóval ellátott szekrények 
H453651 
80 cm
H453652
100 cm

dupla mosdóval ellátott  
szekrények  
H453661 
120 cm

dupla mosdóval ellátott  
szekrények  
H453662 
120 cm

tükör a lapon  
455556 
sz. 100 cm
455557
sz. 120 cm,  
ma. 75 cm

középmagas  
szekrény  
H453711 
sz. 34,5, ma. 75,  
mé. 25 cm

magas szekrény  
H453721 
sz. 32, ma. 170,  
mé. 25 cm

mosdóval ellátott 
szekrények 
H453641 
50 cm
H453631
60 cm

mosdó
+

szekrény

mosdó
+

szekrény

mosdó
+

szekrény

CUBE A PETIT FÜRDŐSZOBA CSALÁD
Cube mosdókagylóval ellátott szekrények 

Petit kézmosóval ellátott szekrények

tükör és lámpa a szállítmány része, minden 
1 kartonban
sz. 38,4 cm, ma. 58 cm

szekrény bal/jobbos ajtóval
+ kézmosó 40 cm
+ tükör
+ Moonbox new világítás  
H47J730

mosdó + szekrény  
H453511
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JIKA FÜRDŐKÁDAK 
ÉS PARAVÁNOK

  az akril kádakat az anyag jó 
szigetelő tulajdonságai és a meleg 
hatású felület jellemzi. A Jika 
szaniter akril stabil színt tart fenn és 
könnyen tisztítható

  az akrilpanelek speciális 
szerelőrendszerrel gyorsan 
és egyszerűen rögzíthetők, és 
alternatívát jelentenek a drága 
kádbeépítéssel szemben

  a panelek ugyanolyan minőségű 
100% akrilból készülnek, könnyen 
karbantarthatóak, mint a kádak

  szükség esetén gyors hozzáférést 
tesznek lehetővé a fürdőkád alatti 
csövekhez

  a zománcozott acél kádak 
higiénikusak, ellenállnak savaknak, 
karcolásoknak, kopásnak, és nem 
változik színük vagy alakjuk

  vitathatatlan előnyük a gyakorlatilag 
korlátlan élettartamuk megfelelő 
karbantartás mellett 

  a Jika acél fürdőkádak 1,5-1,8 mm 
vagy 2,5-2,8 mm vastag 
acéllemezből készülnek. Speciális 
préseken történő formázás után 3 
réteg zománcot visznek fel az 
anyagra. Ezután minden egyes 
zománcréteget kemencében 
égetnek ki.

AZ ACÉL FÜRDŐKÁDAK ELŐNYEI

AZ AKRIL FÜRDŐKÁDAK ELŐNYEI

A Jika különféle formájú, méretű, acél 
és akril kádak széles választékát 
kínálja. Csak Önön múlik, melyik felel 
meg leginkább az Ön igényeinek. 

Cubito akril fürdőkád    
1 600 × 700

Riga acél fürdőkád  
1200 × 700
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JIKA FÜRDŐKÁDAK ÉS KÁDPARAVÁNOK  
akril fürdőkádak

acél fürdőkádak

kádparavánok

LYRA
H229839
150 × 70 cm
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm

CUBITO
H220420
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm
180 × 80 cm

CUBITO
H225420
170 × 75 cm
180 × 80 cm

PRAGA
H234374
170 × 80 cm
H234384
180 × 80 cm

RIGA
H234070
120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

ALMA
H234384
160 × 75 cm
H234274
170 × 75 cm

RIGA mini
H234000
105 × 70 cm

CUBITO  
egyrészes átlátszó 
H257425 – bal 
H256425 – jobb 
75 × 140 cm

NION 
egyrészes 
átlátszó   
H2572N5
75 × 150 cm

TIGO 
egyrészes ívelt  
átlátszó      
H256213
80 × 150 cm

TIGO 
egyrészes 
egyenes átlátszó
H256214
60 × 150 cm

CUBITO  
kétrészes átlátszó 
H256425 – bal
H256425 – jobb
115 × 140 cm

NION 
kétrészes 
átlátszó 
H2572N6
115 × 150 cm

TANZA / TANZA plus
H225181
H225180
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

TIGO
H220210
160 × 80/70 cm
jobb/bal verzió
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JIKA  
ZUHANY-TÁLCÁK  

AZ ACÉL 
TÁLCÁK 
ELŐNYEI

AZ AKRIL  
TÁLCÁK 
ELŐNYEI

AZ ÖNTÖTT 
MÁRVÁNY 
TÁLCÁK 
ELŐNYEI

A KERAMIA 
TÁLCÁK 
ELŐNYEI

Formák, méretek és anyagok gazdag 
választékából válogathat. Tehát csak saját 
magán múlik, hogy klasszikus kerámiát, akrilt, 
acélt vagy innovatív öntött márványt választ-e.

  ellenáll a hőmérséklet-
változásoknak és 
karcolásoknak 

  nagy szilárdság és 
ütésállóság

  Antislip csúszásgátló kezelés

  100% akrilból készülnek
  süllyesztett és önhordó
  Antislip csúszásgátló kezelés 
  jó szigetelőképesség
  meleg hatású felület és 
színtartósság 

  könnyű karbantartás

  a sima felület rendkívül 
higiénikus környezetet 
garantál 

  hosszú élettartam
   az UV-állóság garantálja 
a tartós fehérséget        

  csak 3,5 cm magas 
  könnyű karbantartás

  csak 3 cm magas
  minőségi „Premium steel” 
acél 

  fehér és fekete változatok 
közül választhat

  Antislip csúszásgátló kezelés
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DEEP BY JIKA
H213821
80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

DEEP BY JIKA
H211821
80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm

SOFIA
H214090
70 × 70 × 13,5 cm
80 × 80 × 14,5 cm
90 × 90 × 14,5 cm

PURE
H216421
120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm
130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

PURE
H216421
120 × 80 × 3 cm
120 × 90 × 3 cm
130 × 80 × 3 cm
130 × 90 × 3 cm
140 × 80 × 3 cm
140 × 90 × 3 cm

PADANA
H211931
80 × 80 × 3,5 cm
90 × 90 × 3,5 cm

PADANA
H211933
90 × 90 × 3,5 cm

PADANA
H211938
100 × 80 × 3,5 cm
100 × 90 × 3,5 cm
120 × 80 × 3,5 cm
120 × 90 × 3,5 cm

JIKA ZUHANYTÁLCÁK
acél tálcák

öntött márvány tálcák

akril tálcák

kerámia tálcák

ITALIA
A374772
79 × 79 × 10 cm
89 × 89 × 10 cm

ITALIA
A374775
79 × 79 × 10 cm
89 × 89 × 10 cm

ITALIA
A374770
90 × 72 × 10 cm
100 × 80 × 10 cm
120 × 80 × 10 cm

TIGO
H852211
100 × 80 × 8,5 cm
jobb és bal verzió
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CUBITO-N
H823380

CUBITO-N “L”
H3111X1

CUBITO-N “XL”
H3111X8

CUBITO-N
H3111X6

PURE
H311421

PURE “L”
H311421

PURE “XL”
H311428

JIKA 
CSAPTELEPEK

A csaptelepek nagyon fontos részét képezik 
a fürdőszobának, ezért ne csak a designt vegyük 
figyelembe, amikor kiválasztjuk őket. Ugyanilyen 
fontos a minőségük, a kidolgozásuk és a funkciójuk 
is, hogy ne kelljen rövid idő után cserélnünk.

MINŐSÉG ÉS 
ÉLETKÖRNYEZET 
Az ISO 9001 tanúsítvány 
garantálja a Jika csaptelepek 
legjobb minőségét. Ezenkívül az 
ISO 14001 tanúsítvány bizonyítja, 
hogy a Jika csaptelepek 
környezetbarátok.

CSÚCSMINŐSÉGŰ 
KOMPONENSEK
A Jika csaptelepek gyártásához 
a vezető európai márkák 
alkatrészeit használjuk.

100% ELLENŐRZÉS
Minden alkatrészt a legkorszerűbb 
berendezésekkel ellenőrzünk. Ezért 
a Jika csaptelepekre 5 év garancia 
vonatkozik.

mosdó csaptelepek
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TALAS Trendy 
H3112E7

TALAS Trendy 
H3512E1

TALAS Trendy 
H3512E1

TALAS  
H3111N7

SENSOR 
H3111N7

TALAS Trendy 
H3112E1

TALAS 
H3111N1

TALAS* 
H3511N1

TALAS 
H3511N1

LYRA zuhanyfejjel 
H351271

CUBITO-N
H3511X1

MIO-N
H3111V8

MIO-N
H3111V1

MIO-N
H3511V1

MIO-Style
H3112F8

MIO-Style
H3512F1

MIO-Style
H3112F1

DEEP by JIKA
H3111U1

DEEP by JIKA
H3111U8

DEEP by JIKA
H3511U1

DEEP by JIKA
H3511U1

LYRA Smart
H3111Z1

LYRA 
H351277

LYRA 
H351271

LYRA* 
H311271

LYRA 
H311271

LYRA Smart
H3111Z7

LYRA Smart
H3511Z1

LYRA Smart
H3511Z1

CUBE
H3111W1

CUBE
H3111W1

CUBE
H3511W1

CUBE
H3111W8

DINO
H351727

PURE
H351421

* a csaptelep mosdó csaptelepként is használható

JIKA CSAPTELEPEK
mosdó csaptelepek

mosogató csaptelepek

távköz  
100 mm
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LYRA 
H335277

RIO 
H3671R1

RIO 
H3671R1

RIO 
H3611R2

TALAS TRENDY 
H3332E7

CUBITO-N
H3211X7

CUBITO-N
H3671X1
H3671X1

CUBITO-N
H3611X2
H3611X3

CUBITO 
H367420

CUBITO 
H361420

CUBITO-N
H3211X6

PURE
H321427

PURE
H321426

MIO-N
H3211V7

MIO-N
H3311V7

MIO 
H367710

MIO-Style
H3212F7

MIO-Style
H3312F6

DEEP by JIKA
H3211U7

DEEP by JIKA
H3211U6

DEEP by JIKA termosztátos  
H3231U7

CUBE
H3211W7

CUBE
H3211W6

LYRAsmart 
H3211Z7

LYRAsmart 
H3211Z6

LYRA 
H321277

TALAS Trendy 
H3212E7

DINO 
H3217270

TALAS 
H3211N7

JIKA CSAPTELEPEK
fürdőkád csaptelepek

zuhany tartozékok

MIO zuhany  
termosztátos oszlop  
H333717

MIO kád/zuhany 
termosztátos oszlop  
H323717

távköz   
100 mm
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CUBITO-N
H3311X7

CUBITO-N
H3411X1

CUBITO-N
H3311X6

PURE
H331427

PURE
H341421

PURE
H331426

MIO-N
H3311V7

MIO-N
H3411V1

MIO-Style
H3312F7

MIO-Style
H3412F1

MIO-Style
H3312F6

DEEP by JIKA
H3311U7

DEEP by JIKA
H3411U1

DEEP by JIKA
H3311U6

CUBE
H3311W7

CUBE
H3311W6

CUBE
H3411W1

LYRAsmart 
H3311Z7

LYRAsmart 
H3411Z1

LYRAsmart 
H3311Z6

DINO 
H331727

LYRA 
H331277

LYRA 
H341271

LYRA 
H331276

TALAS Trendy 
H3312E7

TALAS Trendy 
H3412E1

TALAS 
H3311N7

TALAS 
H3411N1

JIKA CSAPTELEPEK
zuhany csaptelepek

bidé csaptelepek

DEEP by JIKA  
termosztátos  
H3331U7



53

DEEP by JIKA  
termosztátos  
H3331U7

JIKA 
FÜRDŐSZOBA 
KIEGÉSZÍTŐK  

ELŐNYÖK
 spanyol tervezők által kifejlesztett termékdesign 
 két saját gyártóüzem 30.000 m2 területen kiváló 
  minőségű fém anyagokból készült: sárgaréz, 
rozsdamentes acél, zamac
  az EN 248 szabványnak megfelelő minőségi 
króm felület

A fürdőszoba átalakítása nem kell, hogy mindig 
drága befektetés legyen. Ha változásra vágyik, nem 
szükséges azonnal komplett felszerelést vásárolni 
a fürdőkádtól az új csempékig, hanem a megfelelően 
kiválasztott kiegészítők is jó szolgálatot tesznek. Nekik 
köszönhetően a fürdőszoba minden alkalommal más 
lehet. A kiegészítőkkel ugyan lehet kísérletezni, de 
ezek kiválasztásánál célszerű az egységes stílushoz 
ragaszkodni.
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H3823B1

H3833D2

H3823A1

H3853A1

H389711

H389712 H389713 H384722 H389718 H389710

H389714 H389715 H389716 H389717 H389719

H3853A2 H3813A1 H3813A2 H3813A6 H3843A1

H3833A1 H3843A2 H3843A2 H3813A3 H3813A4 H3813A4

H3853D3 H3853D3 H3813D3 H3893D5 H3863D2 H3893D3 H3843D1

H3833B2 H3833B1 H3843B H3843B2 H3813B3 H3813B4 H3813B4

H3813B1 H3813B2 H3853B1 H3853B2 H3843B1 H3843B1

PURE

GENERIC

BASIC

UNIVERSUM

JIKA FÜRDŐSZOBA KIEGÉSZÍTŐK
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Akár új fürdőszobát épít, akár egy meglévőt újít fel, 
vagy csak a fürdőszobáját szeretné javítani, a jó 
tanács mindig jól jön. A Jika márka régóta 
működik fürdőszoba berendezés piacán, és 
mindig is az élvonalban volt. Ezért ötletek, 
tanácsok és érdekes tippek egész sorával tudunk 
szolgálni fürdőszoba kialakításához.

TANÁCSOK – TIPPEK
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VÁLASSZON MOSDÓT IGÉNYEINEK 
ÉS STÍLUSÁNAK MEGFELELŐEN 
A mosdókagyló a fürdőszoba szíve. 
A legtöbb tevékenység itt zajlik, ezért magas 
kényelmi és minőségi követelményeknek 
kell megfelelnie. Tanácsot adunk, mire kell 
ügyelnie a mosdókagyló kiválasztásánál, 
hogy fürdőszobájának egyedi megjelenést 
kölcsönözzön, ugyanakkor minden családtag 
igényeit kielégítse.

MINDEN A MAGA 
HELYÉN
A bútorokba illesztett mosdókagylók 
nemcsak stílusosak, hanem nagyon 
praktikusak is. Minden napi kelléke 
kéznél és szépen rendben lesz.

Bármilyen elképzelése is legyen az ideá-
lis mosdókagylóról, annak illeszkednie kell 
a fürdőszoba általános stílusához. Nem biztos 
abban, hogy jól választja ki fürdőszobája egyes 
berendezéseit és bútorait? Válasszon mindent 
egy fürdőszoba családból, és nem fog hibázni.

egyszerű karbantartás

MINDEN ÖSSZHANGBAN

DUPLA MOSDÓK
a van elég hely a fürdőszobában, akkor a dupla 
mosdó ideális megoldás nagycsaládosok számára. 
Csökkenti a stresszt a reggeli fürdőhelyi harc során. 
Előnye a bőséges tárhely, amit vele nyer.

A MOSDÓKAGYLÓ AZ ALAP

Érdemes odafigyelni a mosdókagyló felületére 
is. A speciális JIKA perla felületkezelés 
megkönnyíti a karbantartást, 
meghosszabbítja a kerámia élettartamát és 
megakadályozza a vízkő lerakódását. A víz 
a felszínen cseppekre esik, amelyek gyorsan 
leperegnek.
 

Karbantartáshoz egyszerűen mossa le 
vízsugárral, és időnként törölje tisztára 
a mosdókagyló felületét nedves ruhával.
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a JIKA ART projekt első terméke. A Laufen CZ 
és a Prágai Művészeti, Építészeti és 
Formatervezői Akadémia együttműködésében 
készült, Barbora Vinařová zárómunkájaként 
Maxim Velčovský irányításával. A dézsa az ún. 
„pultra illesztett“ mosdókagylók közé tartozik. 
Alsó részén átmérője 41, felső részén 46 cm, 
magassága 20 cm. A fül 10 cm magas A és 
törölköző akasztására is használható. 
Megtekintheti a prágai Laufen Space-ben.

A Cubito Pure mosdótál vékony falai rendkívül 
igényes benyomást keltenek, főleg a kerámia 
szeleptakaró használatával. A mosdótálat 
munkalapon helyezzük el.

A téglalap alakú Cubito Pure mosdótál 
a család eredeti formáját viseli . Egyszerű, 
letisztult vonalak, vékony falak és geometrikus 
kialakítás.

A DESIGN MINDIG SZÁMÍT 

DÉZSA MOSDÓTÁL

MOSDÓTÁLAK

A MOSDÓKAGYLÓ AZ ALAP

Napjaink fürdőszobáiban az aktuális trend 
a munkalapon elhelyezett mosdókagylók 
és a geometrikus vagy atipikus formájú 
mosdókagylók. Éppen a design-os mosdók 
válhatnak fürdőszobája domináns elemévé.
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Deep  
kézmosó

Lyra plus  
kézmosó

szett 1+1 
kézmosó szekrénnyel

AMI KICSI, AZ ÜGYES

Lyra plus  
kézmosó

A kézmosók számos helyproblémát 
megoldanak, amelyek a fürdőszobában 
vagy egy külön WC-vel rendelkező 
helyiségben előfordulhatnak.

Klasszikus kerek, minimalista négyzet és 
népszerű sarok változat. Praktikus és 
esztétikus a mosdó és a szekrény 
kombinálása. Helytakarékos, és 
tárolóhely a higiéniai és egyéb 
szükségleti cikkek számára. 

JIKA A KÉZMOSÓK 
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT 
KÍNÁLJA

A MOSDÓKAGYLÓ AZ ALAP

Mio-N kézmosó
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VÁLASSZA KI A LEGMEGFELELŐBBET

Nemcsak design-ban, hanem funkciókban és technológiában is különböznek egymástól. Nem 
elég tehát végiggondolni, hogy a fali, szabadon álló vagy kombi-WC-t részesítjük előnyben, hanem 
a vízfogyasztást, az öblítőperemes változatokat vagy az ülésmagasságot is figyelembe kell venni.

ÖKOLÓGIAI ÉS GAZDASÁGOS

ANTI- 
BAKTERIÁLIS

A JIKA WC mázas öblítőpermek és lefolyók 
megakadályozzák a szennyeződések 
megtapadását.

DUAL FLUSH

A 3/4,5 l kettős öblítésű WC 
jelentősen megtakarítja 
a vízfogyasztást otthonában, ami 
nemcsak a természethez, hanem 
a pénztárcájához is barátságos.

SLOWCLOSE

A kifinomult mechanizmus biztosítja a lassú 
automatikus lecsukódást kellemetlen 
„ütközés“ nélkül, és egyben védi a kerámiát 
a sérülésektől.

Az ultravékony, könnyen levehető, duroplaszt 
ülőke elegáns és modern dizájnjával, amelyet 
minden tisztításkor értékelni fog.

ELTÉRÉS WC ÉS WC KÖZÖTT  
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JIKA FALBA ÉPÍTETT MODULOK 
ELEGÁNS MEGOLDÁS KIS ÉS NAGY HELYISÉGEKBE

NYOMÓLAPOK REJTETT MODULOKHOZ

fali WC-khez fali WC-khez  
önhordó kerettel

mosdókhoz

ELTÉRÉS WC ÉS WC KÖZÖTT  

  egyszerű telepítés és karbantartás
  garanciális szerviz a vásárlónál 
  speciális modul panellakások
  minőségi felhasznált anyagok és megbízható 
belső szerelvények
  halk töltőszelep, minden darab 10 bar-ra 
tesztelve, gyors töltés, szivárgásálló 
  műanyag és szilikon tömítések
  modern design nyomólapok és sima csendes 
működés

NYOMÓLAP PL8 NYOMÓLAP PL9

NYOMÓLAP PL3-E

NYOMÓLAP PL3 

automata nyomólap PL3 
infravörös szenzor
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FÜRDŐKÁD VAGY ZUHANYKABIN

A kádak méretválasztéka széles. Választhat 
akril vagy acél kivitelt. Az akril jobban tartja 
a hőt, míg az acél karcálló.

Valószínűleg mindenkit ez a kérdés foglalkoztat, aki a fürdőszoba felújítására készül. Ha azon 
szerencsések közé tartozik, és nem kell helyhiánnyal küzdeni, kényeztesse el magát egy 
fürdőkáddal a pihentető lustálkodáshoz, és zuhanykabinnal a gyors frissítő zuhanyozáshoz. Ha 
olyan fürdőszobája van, amely nem teszi lehetővé mindkettő elhelyezését, akkor válaszolnia kell 
erre a kérdésre. Itt van néhány tanács és tipp.

A zuhanykabin azoknak való, akik kedvelik 
a gyors és frissítő zuhanyozást. Másodsorban 
azoknak, akinek a fürdőszobájában 
egyszerűen nem fér el a kád. A zuhanykabin 
kis alaprajzú is lehet, ezért ideális.

A Jika négyszögletes, negyedköríves és 
aszimmetrikus zuhanykabinokat is kínál. 
A legelterjedtebb méret 90 × 90 cm. 
Választáskor a lehető legnagyobb változatot 
válassza, minél kisebb a zuhanykabin, annál 
kisebb a kényelem.

ZUHANYKABINKÁD

Ha nem biztos, hogy fürdőkádat vagy zuhanykabint 
vásároljon, van megoldásunk a kád és 
a kádparaván kombinációja formájában.

Remek választás lehet a tágas Cubito fürdőkád, 
ahol kényelmesen pihenhet. A kádparaván kétféle 
hosszban vásárolható meg, így zuhanyozás közben 
is bőven lesz hely.

OKOS ÉS PRAKTIKUS MEGOLDÁSCubito fürdőkád 
kádparavánnal 
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ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS

A Jika zuhanykabinok és ajtók minden 
fürdőszoba díszei, a legapróbb részletekig 
letisztult és átgondolt kialakításukkal.

ELEGÁNS ÉS ÁTGONDOLT A  
LEGAPRÓBB RÉSZLETIG

kabinprofilok egyszerű 
vonalai és kapaszkodói

billenőrendszer 
a kényelmesebb 
karbantartás érdekében

praktikus fogantyú 
a zuhanykabin 
belsejében is található

Arctic design 
üvegtábla, nem 
átlátszó 

Cubito Pure 
zuhanykabin        

A zuhanykabin beépítési tűrés 
problémákat könnyen megoldja 
a Cubito sorozat toldó profilja, mivel 
szinte láthatatlanul 30-90 mm-rel 
toldja meg a kabint vagy az ajtót.

A Jika zuhanykabinokat könnyedén illesztheti 
a fürdőszoba elrendezéséhez, méret és ajtózár 
változékonyságnak köszönhetően. Ezután csak 
válassza ki a megfelelő zuhanytálcát, és kész is.

Pure keret nélküli 
zuhanyajtók 

A Jika zuhanykabinok és ajtók speciális JIKA 
perla GLASS felületkezeléssel rendelkeznek.
Megkönnyíti a karbantartást, meghosszabbítja 
az élettartamot és megakadályozza a vízkő 
lerakódását.
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ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS

NION ZUHANYKABIN Ezek a zuhanykabinok és ajtók a mai modern 
fürdőszoba berendezéseinek tipikus példái. Az 
elegáns, fényes ezüst profil és a krómozott 
fogantyúk minden belső stílussal harmonizálnak.

ÜGYES  
MEGOLDÁS

A Jika innovatív megoldása 
könnyedén kiküszöböli a túlméretezett 
zuhanyfülke okozta problémákat. 
A Nion sorozat toldó profilja segít 
a beépítési tűrés problémákat 
megoldani. Könnyedén 
hozzáigazíthatja a toldóprofilt 
a meglévő profilokhoz az ajtó mindkét 
oldalán, és így 60-90 mm-rel bővíti ki 
a zuhanykabin falát, az egyik profil 
beállítása esetén a bővítés eléri 
a 30-45 mm-t.

zuhanykabin NION 
negyedköríves  
H2532N
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

zuhanykabin NION 
négyzetes
H2512N
80 × 80 × 195 cm
90 × 90 × 195 cm
100 × 100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

zuhanyajtó NION 
kétrészes
H2422N
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

zuhanyajtó NION 
egyszárnyas
H2542N
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

fix zuhanyfal NION  
H2972N
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg

zuhanyajtó NION 
kétszárnyas
H2562N
80 × 195 cm
90 × 195 cm
- átlátszó üveg
- arctic dekor üveg
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Nem csak a Pure acéltálcákkal, hanem a Padana öntött 
márvány tálcákkal is kompatibilisek.

SZÉPSÉG AZ 
EGYSZERŰSÉGBEN 

A Pure variálható üvegfalak ideális választás egy modern fürdőszobába. 
8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek Jika perla Glass kezeléssel, 
ami nagyban leegyszerűsíti a karbantartást. Az üvegfalak 
a zuhanytálcára vagy közvetlenül a burkolatra helyezhetők.

ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS
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Első pillantásra az öntött márványból készült Padana zuhanytálcák nagyon kifinomultnak tűnnek. 
A speciális anyagnak köszönhetően mindössze 3,5 cm magasak és szögletes élűek, ezért alkalma-
sak a padlóba süllyesztésre.

Az egyedi anyagokból és 
minimalista dizájnnal készült 
Padana zuhanytálca minden 
fürdőszoba büszkesége. Az 
öntött márvány felülete 
tökéletesen sima, így 
könnyen tisztítható és 
rendkívül higiénikus 
környezetet garantál.

ÖNTÖTT MÁRVÁNY ZUHANYTÁLCÁK  
TÖKÉLETESSÉGRE VEZETETT MINIMALIZMUS

Padana zuhanytálca

ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS

REJTETT CSAPTELEPEK NAGYON ESZTÉTIKUS ÉS TRENDI
A cseh Jika márka felmérése szerint a design az egyik fő szempont, amelyet a vásárlók követnek 
a csaptelepek kiválasztásakor. A rejtett csaptelepek nagyon modernek, rendkívül esztétikusak, 
minimalista kialakításúak és nagyon könnyen kezelhetők.
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ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS

TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK 
KOMFORT, BIZTONSÁG, VÍZMEGTAKARÍTÁS

  gyors és pontos – Quick reaction
Biztosítja a kevert víz azonnali ellátását 
a kívánt hőmérsékleten.

  víztakarékos – Eco stop 
A felhasználót figyelmeztető gomb, hogy 
a csaptelepi víz áramlási mennyisége 
elérte az 50%-ot. Nagyobb áramlás 
beállításához a gombot megnyomásával 
kell feloldani.

  biztonságos – Safety stop 
A biztonsági gomb megakadályozza 
a hőmérséklet kényelmes és biztonságos 
38°C-nál magasabbra állítását. 
A 38°C-nál magasabb és legfeljebb 
50°C-os hőmérséklet eléréséhez 
a gombot megnyomva oldani kell.

  melegvíz-ellátás blokkolása
Ha a hideg víz nem folyik be a csapba, 
a termosztát azonnal blokkolja 
a melegvíz-ellátást, így Ön ebben 
a pillanatban is biztonságban van.

  beállított vízhőmérséklet stabilitás 
Az intelligens termosztát képes ugyanazt 
a hőmérsékletet fenntartani még 
a bevezetett víz hőmérsékletének 
ingadozása esetén is.

  kettős váltókapcsoló
A kád és zuhany termosztátos 
oszlopának van egy váltókapcsolója, 
amely vagy a kád kifolyóját vagy 
a kézizuhany vagy a fejzuhany 
kiválasztását teszi lehetővé.

A TERMOSZTÁTOK 
ELŐNYEI
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ZUHANYKABIN – GYORS FELFRISSÜLÉS

Az ultravékony Cubito-N fejzuhany vonzó kialakítása nagy méretekkel (300 × 300 mm vagy 
300 mm átmérővel) határozottan javítja a zuhanyozási élményt.

  esőhatás

  vízáramlás 
korlátozó  
12 l/min

  egyszerű 
telepítés 
mennyezetre 
vagy oldalfalra  

A teleszkópos zuhanyoszlop bármely 
fürdőszoba használóinak tetszeni fog, mert 
a földtől 75 cm-re lévő oszlop szabványos 
csatlakozásával a zuhanyfej 180-220 cm 
magasságban is elhelyezhető, ami 
a legmagasabbakat is kiszolgálja.

MAGAS ÉS GYERMEK 

ESŐ HATÁS TÖKÉLETES RELAX

4
0
 c

m
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mé. 49 cm

38,5 cm

70 cm

160 cm

80 cm

HOGYAN ÁLLJUNK A KICSI FÜRDŐSZOBÁHOZ

Okos megoldásának köszönhetően a Lyra plus WC helytakarékos, 
 ugyanakkor nem veszít a kényelemből. A Lyra plus fali WC  
mélysége mindössze 49 cm, de megtartja a szokásos  
43 cm-t az ülésnél. 

Választhatja a Tigo kombi-WC-t is, melynek teljes mélysége mindössze 
62 cm. Előnye még a pára lecsapodásgátló betét, amely nem engedi 
a nedvesség lecsapódását a tartály felületén, amit különösen az ablak 
nélküli fürdőszobák tulajdonosai értékelnek majd.

WC-K KIS FÜRDŐSZOBÁKBA

MINDEN 
CENTIMÉTER SZÁMÍT

EGYEDI FÜRDŐKÁD  
KICSI TÉRSÉGBE

Kis fürdőszoba esetén minden megtakarított hely fontos. A Jika kis fürdőszobákhoz is 
kínál megoldást. Fontos a megfelelő berendezések kiválasztása.

LYRA PLUS 
fali WC  
H821384

TIGO  
kombi WC  
H824216

Csak helyesen válasszon. A Tigo család 
65, 80 és 100 cm széles mosdókagylói 
mindössze 38,5 cm mélyek és sok értékes 
helyet takarítanak meg. Javasoljuk, hogy 
a mosdó alá helyezzen el szekrényt, amely 
nem foglal többlet helyet, és sok olyan 
dolgot elrejthet, aminek nem kell minden 
nap szem előtt lenni.

Az ergonomikusan kialakított, lapos aljú 
TIGO fürdőkád kifejezetten kis 
fürdőszobákhoz készült. A zuhany alatti 
hely 80 cm széles, a többi tíz centivel 
szűkebb, így kisebb helyen is kényelmesen 
elfér. Megoldásával a zuhanyozás 
támogatóit és a pihentető fürdőzés 
szerelmeseit egyaránt kielégíti.
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70 cm

H389711

H389712 H389713 H384722

H389718 H389710

H389714 H389715

H389716 H389717 H389717

MOZGÁSKORLÁTOZOTT FÜRDŐSZOBA

A biztonság, a tökéletes kényelem 
a személyes higiéniában és a kellemes 
környezet nemcsak a mozgáskorlátozottak, 
hanem az idősek számára is fontos. 
Speciális formájú kerámia, zuhanyülőkés 
zuhanykabin, hosszabbított vagy megnövelt 
magasságú WC, rengeteg kapaszkodó 
– mindez nem hiányozhat egyetlen 
mozgáskorlátozott fürdőszobából sem

MIO egészségügyi mosdó sz.64
H813714

LYRA orvosi kar  
H391270

orvosi kar  
H3901J0

DEEP BY JIKA
kombi WC 
H823618

DEEP BY JIKA
kombi WC 
H823616

MIO
kombi WC 
H824716

DEEP BY JIKA
fali WC 
H820642

fali WC profil
lapos öblítéssel  
H820228

UNIVERSUM fürdőszobai kiegészítők

BIZTONSÁG   
ÉS KELLEMES 
KÖRNYEZET
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   Mennyit szeretne/tudna befektetni?
   Ki fogja használni a fürdőszobát?
   Fürdőszobát és külön WC-t, vagy fürdőszobával egybekötött WC-t szeretne? 
   Fürdőkádat vagy zuhanykabint igényel?
   El szeretne helyezni mosó- és/vagy szárítógépet a fürdőszobában? 
   Központi, padlófűtés vagy törölközőszárítós radiátor?

A rekonstrukciót csak egy cégre bízza. Ezzel elkerülhető az olyan helyzet, hogy 
az egyes szakiparoscsoportok a hiányosságokat a korábbi cégekre hárítsák át.
Ha nincs világos elképzelése, akkor ideális egy profi céghez fordulni. Javasla-
tot tesz a legmegfelelőbb megoldásra, pontos árkalkulációt ad és megtervezi 
a munka ütemtervét.

VÁLASZOLJON EZEKRE AZ ALAPVETŐ KÉRDÉSEKRE

Először készítsen rajzokat a meglévő fürdőszobáról méretekkel, az ajtók és esetleg az 
ablakok elhelyezkedésével, villanyárammal és lefolyóval. Ezután válaszoljon a fenti 
kérdésekre, és gondolja át, milyen stílusú fürdőszobát szeretne (pl. modern, retró stb.).

Fürdőszoba kialakítását saját maga is elkészítheti, de azt javasoljuk, hogy bízza ezt 
szakértők kezére. Elképzeléseink nem mindig valósíthatók meg a tér nagyságát, a lefolyó 
elhelyezését és a lakás általános elrendezését illetően. Az építésztervezők vagy 
a fürdőszobastúdiók szakértői általában több tervjavaslatot készítenek, és megtalálják 
a megfelelő és praktikus megoldást, amely figyelembe veszi a fürdőszoba minden 
szempontját.

Készítsen 3D-s vizualizációt új fürdőszobájáról. Ennek köszönhetően mindent jobban el tud 
képzelni, és még az építési munkák megkezdése előtt elvégezheti a módosításokat. 

HÁROM LÉPÉS AZ ÚJ FÜRDŐSZOBÁHOZ

AJÁNLJUK!

MIT JÓ TUDNI ÁTALAKÍTÁS ELŐTT

1 |

2 |

3 |
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Nemcsak kereskedőink bemutatótermeiben, hanem a Laufen Space Prague-ban 
is megtalálhatja. Bemutatóterem, a fürdőszobák egészét valódi méretben kiállító 
bemutatóterem kivételes hely, tele inspirációval. Lépjen be a fürdőszobák világába, 
ahol szó szerint saját bőrén próbálhatja ki jövőbeli fürdőszobáját: Lépjen be a zuhany 
alá, feküdjön be a fürdőkádba, próbálja ki, hogyan illeszkedik a csaptelep a kezébe... 
és ha tanácsra van szüksége, a profi személyzet mindent szívesen elmagyaráz.

Virtuálisan a következő címen járhatja be galériánkat:   
www.laufenspaceprague.com/cz/virtualni-prohlidka

ÜGYFÉL INFORMÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK LAUFEN SPACE PRAGUE
I. P. Pavlova 5, Praha 2, tel.: +420 296 337 701, e-mail: laufenspace@cz.laufen.com
nyitvatartási idő: Hé–Pé 9:00–18:00 óra

TOVÁBBI  
INSPIRÁCIÓT KERES?



6 INDOK   
MIÉRT IS VÁLASSZA A JIKA MÁRKÁT

  több mint 140 éves hagyomány 

   megalakulása óta a cseh piacon az első 
a szaniterkerámia gyártók között 

  a hagyomány és minőség szimbóluma 

  komplett fürdőszobai felszerelések széles választéka 

  kiváló minőségű termékek elfogadható áron  

   átlagon felüli szerviz/szolgáltatás

www.jika.hu CSEH FÜRDŐSZOBA GYÁRTÓ




