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Víte, že...

Jika vám nabízí kompletní vybavení koupelny – od keramiky, přes 
vany, sprchové kouty, dveře, stěny, vodovodní a sprchové baterie 
až po koupelnové doplňky. Od roku 2014 obohatila Jika svou 
produkci i o sortiment  obkladů a dlažeb.

Historie značky Jika sahá až do druhé poloviny 
19. století a prakticky od svého vzniku suverénně 
zaujímá v České republice postavení jedničky  
mezi výrobci koupelnové keramiky.

V roce 2018 tak oslaví 140 let od založení  
továrny ve Znojmě.

Koupelna od A do Z
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Umyvadla a nábytek

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

45 × 25 cm
75 × 45 cm

130 × 48,5 cm

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

130 × 47 cm

MIO

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

125 × 38,5 cm
TIGOTIGO

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

DEEP BY JIKA
53 × 42 cm
65 × 48 cm

55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

70 × 48 cm
80 × 48 cm

LYRA LYRA PACKLYRA

CUBECUBE PETIT
50 × 34 cm
60 × 34 cm

45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm

40 × 23 cm100 × 43 cm 
120 × 43 cm
dvojumyvadlo
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Zásuvky mají pojezdy  
s maximálním výsuvem.

Pojezdy zásuvek mají  
brzdu s dojezdem.

Závěsy skříněk jsou 
testovány na zátěž  

100 kg.

Speciální povrchová úprava keramiky 
JIKA perla usnadňuje údržbu a prodlužuje 
životnost (pouze série Cubito Pure a Mio).

ABS hrany lepené PUR lepidlem 
zajišťují nejvyšší voděodolnost. 

Kvalitní dveřní panty a pojezdy jsou 
testované na 30 000 cyklů, takže je 

nebudete muset brzy měnit.

Víte, že...



Zápustná, vestavná a speciální umyvadla

Umývátka a rohová umyvadla

64 × 55 cm 38 × 56 cm 59 × 45 cm

52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

CUBITO

MIO pedikérní vanička BERENIKA dřez DORIS

 IBON LIPSY

55 × 41 cm

CUBITO

DEEP BY JIKA

DEEP BY JIKA

LYRA plus

DEEP BY JIKA

CUBE

DEEP BY JIKA

PETIT

TIGOMIO

CUBITO levé CUBITO pravé

45 × 34 cm

45 × 37 cm

40 × 31 cm45 × 43 cm

50 × 23 cm

40 × 23 cm

45 × 23,5 cm45 × 36 cm

45 × 25 cm 45 × 25 cm

55 × 56 cm

56,5 × 41 cm

45 × 46 cm
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Umývátka a rohová umyvadla

Víte, že...
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Umyvadlo Džber je prvním produktem projektu JIKA 
ART. Vzniklo ve spolupráci Laufen CZ a pražské  
UMPRUM jako klausurní práce Barbory Vinařové  
pod vedením Maxima Velčovského. 

Džber patří mezi umyvadla tzv. „na desku“. Tvarově čistý a přitom unikátní design Džberu vynikne jak 
v interiéru pojatém v moderních strohých liniích, tak v rustikálně laděném prostoru. V dolní části má 
průměr 41, v horní pak 46 centimetrů a výšku 20 cm. Ucho, které lze využít k zavěšení ručníku,  
ho navyšuje o 10 cm. 

Džber se vyrábí v podobě limitované edice. Zájemci si ho mohou 
prohlédnout v Prague Gallery – Art of Bathrooms v Praze.



Kombinační klozety

Stojící klozety

Stojící bidety

PURE LYRA plusMIO DEEP BY JIKA

LYRA plus
hl. 54 cm

DEEP BY JIKA
hl. 54 cm

hl. 58 cm hl. 54 cm hl. 54,5 cmhl. 56 cm

PURE
hl. 54 cm

LYRA plus
hl. 47 cm
v. 47 cm
ploché  
splachování

WC BABY Nádržka pro samostatně stojící WCPodomítkový modul
pro samostatně stojící klozetyhl. 39 cm

ploché  
splachování

DEEP BY JIKA
v. 43 cm

LYRA plus
v. 42 cm

MIO
v. 42 cm
v. 50 cm

PURE
v. 44 cm

TIGO
v. 42 cm

DEEP BY JIKA
v. 46 cm
v. 50 cm
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hl. 62 cm

hl. 63 cm

hl. 65 cm



Kombinační klozety
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43 cm

62 cm

Víte, že...
Plastová vložka 
zabraňuje rosení 

a kondenzaci vody.

Odpad Vario umožňuje 
vodorovné, svislé i šikmé 

napojení.

Důmyslný mechanismus 
Slowclose zpomaluje 

sklápění sedátka.

Dvojité splachování  
Dual Flush 3/4,5 l

výrazně ušetří vodu.



Závěsné klozety

Závěsné bidety

PURE

LYRA plusDEEP BY JIKA

MIO rimless

DINO rimless

TIGO

hl. 51 cm hl. 49 cm
hl. 53 cm

TIGO
hl. 49 cm

LYRA plus
hl. 53 cm

DEEP BY JIKA
hl. 51 cm

PURE
hl. 54 cm

hl. 56 cm hl. 49 cmhl. 53 cm

ve variantě i s uzavřeným 
oplachovým kruhem

hl. 53 cm

hl. 54 cm
MIO

Podomítkové moduly

tlačítko PL3

tlačítko PL8 tlačítko PL9 automatické tlačítko PL3 
infračervený senzor
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cm

30
 c

m

pro závěsné 
klozety

pro bidetypro závěsné 
klozety

pro urinálypro umyvadla pro závěsné 
výlevky



Víte, že...

Ultra tenké sedátko má 
mechanismus zpomalující 

sklápění proti hluku  
a poškození keramiky.

Má nadčasový  
design, takže se hodí  
do každého interiéru.

Podomítkové 
moduly nabízejí 
elegantní řešení 
pro malé i velké 
prostory.

Čisté hladké linie se 
velmi snadno udržují.
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Klozet rimless - bez oplacho-
vého kruhu, splňuje nejvyšší 

požadavky na hygienu.

Podomítkový modul má  
dvojité splachování 3/4,5 l, 

které šetří vodu.

Speciální povrchová 
úprava keramiky JIKA perla 

usnadňuje údržbu  
a prodlužuje životnost.



Akrylátové vany

Ocelové vany

Vanové zástěny

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

CUBITOCUBITO

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

170 × 75 cm
180 × 80 cm

75 × 140 cm 115 × 140 cm

CUBITO CUBITO

170 × 80 cm
180 × 80 cm

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

140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

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

160 × 75 cm
170 × 75 cm

105 × 70 cm

PRAGA

TANZA TANZA plus RIGA

ALMA

RIGA mini

TIGO  TIGO 

160 × 80/70 cm
pravá i levá verze

TIGO

80 × 150 cm 60 × 150 cm
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Víte, že...

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

Výhody akrylátových van Výhody ocelových van
  jsou hygienické, odolné proti 
kyselinám, poškrábání i oděru
  nepodléhají změně barvy ani tvaru
  při správné údržbě mají prakticky 
neomezenou životnost
  ocel má tloušťku 1,5 až 1,8 mm nebo 
2,5 až 2,8 mm a 3 vrstvy smaltu 
  u vany Tanza Plus je tloušťka oceli  
3 mm a 3 vrstvy smaltu

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



Sprchové vaničky ocelové

Sprchové vaničky akrylátové

Sprchové vaničky z l itého mramoru

Sprchové vaničky keramické

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm

DEEP BY JIKA

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm

DEEP BY JIKA

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

SOFIA

100 × 80 × 8,5 cm
pravá i levá verze

TIGO

80 × 80 cm
90 × 90 cm

ITALIA

92 × 72 cm
100 × 80 cm
120 × 80 cm

ITALIA

80 × 80 cm
90 × 90 cm

ITALIA

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

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

PURE PURE

80 × 80 × 3 cm
90 × 90 × 3 cm

PADANA

90 × 90 × 3 cm

PADANA

100 × 80 × 3 cm
120 × 80 × 3 cm

PADANA
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Sprchové vaničky ocelové

Sprchové vaničky akrylátové

Sprchové vaničky z l itého mramoru

Sprchové vaničky keramické
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Víte, že... Sprchové vaničky Padana jsou z litého mramoru.  
Tento jedinečný materiál spolu s minimalistickým  
designem jsou chloubou každé koupelny.

Vaničky  
mají ostré hrany,  

proto jsou vhodné  
k instalaci zároveň  

s podlahou.

Litý mramor má 
dokonale hladký 
povrch, snadno 

se čistí a zaručuje 
vysoce hygienické 

prostředí.

Výška vaniček  
je pouhé 3 cm, proto 
v prostoru vzbuzují 

subtilní a ladný 
dojem.

Díky odolnosti  
proti UV záření si 
vaničky Padana 
zachovají trvale  

svou bělost.

Vaničky jsou  
vysoce odolné,  

budou v koupelně 
sloužit dlouhou  

dobu.

 Hlavní složkou  
tohoto jedinečného 
materiálu je vápenec 
spojený s pryskyřicí.



Sprchové stěny PURE

skleněná stěna pevná 120, 130, 140 cm skleněná stěna včetně krátkého skla 70, 80 cm

skleněná stěna včetně krátkého skla 120, 130, 140 cmskleněná stěna boční 70, 80 cm

skleněná stěna boční 90, 100, 120, 130, 140 cm walk in do rohu pro sprchovou vaničku 70, 80 x 80 cm
 70, 80 x 90 cm

walk in do prostoru pro sprchovou vaničku 70, 80 x 80 cm
 70, 80 x 90 cm

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

C

B

C

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A
B

C

A
B

A

C

B

A

120 cm
130 cm
140 cm

A

120 cm
130 cm
140 cm

A

90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
140 cm

A

120 cm
130 cm
140 cm

A

70 cm
80 cm

A

70 cm
80 cm

A

70 cm
80 cm

A

70 cm
80 cm

B

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

B

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

B

90 cm
80 cm  

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

B

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

B

80/90 cm
80/90 cm

B

80/90 cm
80/90 cm

B

80/90 cm
80/90 cm

B

80/90 cm
80/90 cm

C

200 cm
200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm
200 cm  
200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm

C

200 cm
200 cm



Sprchové stěny PURE
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Víte, že... Se speciálními skleněnými stěnami můžete dokonale 
využít sprchový prostor vaší koupelny.

8mm  
bezpečnostní  
sklo vyrobené  

v České  
republice.

Speciální  
povrchová úprava 
JIKA perla GLASS 
zaručuje snadnou 

údržbu.

Jsou kompatibilní 
nejen s ocelovými 

vaničkami Pure, ale 
také s vaničkami 
Padana z litého 

mramoru.

Skla Pure  
výborně umístíte  

i na dlažbu



Sprchové kouty a dveře

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

dekor artic

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

dekor artic

CUBITO PURE CUBITO PURE

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

stripy

100 × 80 × 195 cm
sklo:  transparentní 

dekor artic

LYRA plus

TIGO

80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo:  transparentní 

stripy

80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo:  transparentní 

stripy

80 × 190 cm
90 × 190 cm
sklo:  transparentní 

stripy

LYRA plus LYRA plus LYRA plus

100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm
sklo:  transparentní 

dekor artic

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

dekor artic

80 × 195 cm
90 × 195 cm
sklo:  transparentní 

dekor artic

CUBITO PURE CUBITO PURE CUBITO PURE

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

dekor artic

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

dekor artic

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

stripy

CUBITO PURE LYRA plusCUBITO PURE
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Sprchové příslušenství

CUBITO

CUBITO-N CUBITO-N CUBITO-N

CUBITO

MIOMIO RIO

MIO

Kompletní sortiment sprchového příslušenství naleznete na www.jika.cz



Sprchové kouty a dveře
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Víte, že... Jika nabízí řešení, jak lehce vyřešit potíže s příliš  
velkými rozměry niky pro sprchový kout. Rozšiřovací  
profil řady Cubito takřka neviditelně „nastaví“ sprchový 
kout či dveře o 30 až 90 mm. Dále JIKA nabízí:

Všechny sprchové kouty 
a dveře mají speciální 
povrchovou úpravou  
JIKA perla GLASS  

pro snadnou údržbu.

Ultratenká hlavová sprcha  
s dešťovým efektem  

a omezovačem průtoku  
12 l/min.

Termostatické baterie  
s okamžitě nastavitelnou  

a udržitelnou teplotou vody.

Výškově nastavitelná  
sprchová tyč v rozmezí  

40 cm.

40
 c

m



Umyvadlové baterie

Sprchové baterie

Vanové baterie

Dřezové baterie

CUBITO

CUBITO

CUBITO

MIO-N

MIO-N

MIO-N

MIO

MIO

MIO

MIO

TIGO 

TIGO 

TIGO 

TIGO 

DEEP by JIKA

DEEP by JIKA

DEEP by JIKA

DEEP by JIKA

TALAS TALAS 

TALAS 

DINOLYRA

Kompletní sortiment vodovodních baterií naleznete na www.jika.cz

LYRA
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DEEP by JIKA TALAS DINOLYRA

DEEP by JIKA TALAS DINOLYRA

rozteč  
100 mm

termostatická

termostatická

rozteč  
100 mm

rozteč  
100 mm
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Víte, že... Série Mio-N nabízí elegantní umyvadlovou stojánkovou 
pákovou baterii s automatickou zátkou, která vás 
okouzlí dokonalými liniemi. 

27
0 

m
m

14
1 

m
m

Kvalitní  
keramické kartuše 

Ø 40 mm.

  Perlátory  
jsou vyrobeny ze 

speciálního materiálu 
proti usazování 
vodního kamene.

Umyvadlové 
baterie s úsporným 

perlátorem  
průtok 5,7 l/min.

Prstem  
nastavitelný proud 

vody.



Koupelnové doplňky
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CUBITO

MIO

PURE

UNIVERSUM pro bezbariérové koupelny

BASIC

GENERIC

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

Design výrobků 
navrhují zkušení 

designéři.

Kvalitní  
chromový povrch 
splňuje EN 248.

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

zamac.

Mýdelníky,  
pohárky, WC misky  

a police jsou vyrobené 
z lisovaného  

a plaveného skla.



Obklady a dlažby
Dřevo

Kámen

RENO

RENO Roble

RENO Sapeli RENO Roble 

RENO Roble

RENO PROŘEZ Sapeli

RENO PROŘEZ Roble

16 x 101 R

16 x 101 R

24,6 x 101 R

24,6 x 101 R

24,6 x 101 R

24,6 x 101 R

ASPEN

24,6 x 101 R 24,6 x 24,6

24,6 x 101 R

ASPEN MOZAIKA
 Maple

ASPEN  
DEKOR 
 Maple

ASPEN
Maple

ASPEN MOZAIKA
Royal Grey

ASPEN MOZAIKA
Silver GreyASPEN  

DEKOR  
Silver Grey

ASPEN
Silver Grey

ASPEN  
DEKOR  

Royal Grey

ASPEN
Royal Grey

ASPEN
 Forest

 ASPEN 
DEKOR  
Forest

ASPEN MOZAIKA
 Forest

RUSTICA IMAGINATION

IMAGINATION  
MOZAIKA 

Teka Marron

IMAGINATION  
MOZAIKA 
Teka Gris

21,4 x 6119,5 x 84

31 x 61

30 x 30

STYLEDI PIETRA

DI PIETRA  
Beige

DI PIETRA  
Gris

DI PIETRA  
Marengo

60 x 60 R

RUSTICA  
Fresno

RUSTICA  
Gris

RUSTICA  
Roble

STYLE  
Grey

STYLE 
MOZAIKA 

Grey

STYLE 
MOZAIKA 
Graphito

STYLE 
MOZAIKA 

Beige

STYLE 
MOZAIKA 

Nocce

STYLE  
Graphito

STYLE  
Beige

STYLE  
Nocce

NOVINKA

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

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

Ideální volbou pro domácí wellness je dlažba ze série ASPEN 
 v odstínu Forest.

Díky technologii digitálního 
tisku je dlažba věrnou kopií 

opravdového dřeva, kde 
každý kus je originál.

Dlažba RENO s dekorem 
PROŘEZ svým vzhledem 

připomíná ryhovaná  
dřevěná terasová prkna.

Série DI PIETRA svou 
kresbou připomíná přírodní 
křemenec. Dostupná je ve  

3 barevných odstínech  
a v úpravě natural či lapato 

(pololeštěný povrch). 
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Obklady a dlažby
Beton
CITY

60 x 60 R

CITY AntracitaCITY Gris CITY Beige CITY Marron

30 x 60 R

30 x 60
CITY MOZAIKA ARTY Beige

30 x 30
CITY MOZAIKA ARTY Gris

30 x 30

80 x 80 R

MOOD

FOCUS

INDUSTRIA

60 x 60 R

60 x 60 R

44,5 x 44,5 
30 x 30

30 x 30

50 x 100 R

FOCUS  
Beige

FOCUS  
Vison

FOCUS  
Gris 

FOCUS  
Graphito

FOCUS DEKOR  
Beige

FOCUS DEKOR  
Vison

FOCUS DEKOR  
Gris

FOCUS DEKOR  
Graphito

INDUSTRIA
Beige

INDUSTRIA
Gris

INDUSTRIA
Vison

INDUSTRIA
Negro

MOOD
Blanco

MOOD MOZAIKA
Blanco

FOCUS MOZAIKA
Beige

FOCUS MOZAIKA
Gris

FOCUS MOZAIKA
Vison

FOCUS MOZAIKA
Graphito

MOOD MOZAIKA
Cotto

MOOD MOZAIKA
VisonMOOD

Cotto
MOOD
Vison

NOVINKA

NOVINKA
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Víte, že... Díky obkladům a dlažbě s efektem betonové stěrky 
lehce vytvoříte moderní a technicky čisté prostory. 

Dlažba MOOD v odstínu Cotto imituje 
reliéf terakotové hlíny a je tak ideální pro 
terasy a kuchyně v provensálském stylu.

Oživujícím prvkem je originální mozaika 
ze stejného materiálu a univerzálním 
použitím.

Dlažbu FOCUS  
v odstínu Gris  

s efektem betonové 
stěrky můžete použít 

jak na podlahy,  
tak stěny.



Obklady a dlažby

MELBOURNE

31 x 61

45 x 45

MELBOURNE  
Beige

MELBOURNE  
Beige

MELBOURNE  
Marron

MELBOURNE  
Marron

MELBOURNE 
Gris

MELBOURNE 
Gris

MELBOURNE 
Graphito

MELBOURNE 
Graphito

FLY

FLY 
Blanco

FLY 
Beige

FLY 
Graphito

FLY 
Vison

IMAGINATION

PAPYRUS

HOME

URBAN

61,5 x 61,5

44,5 x 44,531 x 61

IMAGINATION 
Gris

IMAGINATION 
BeigeURBAN 

Blanco
URBAN 
Beige

URBAN 
Gris

45 x 45

HOME
Blanco

HOME
Gris

HOME
Beige

HOME
Vison

PAPYRUS DEKOR
Blanco

PAPYRUS DEKOR
Arena

PAPYRUS DEKOR
Gris

PAPYRUS 
Arena

PAPYRUS 
Blanco

PAPYRUS 
Gris

30 x 90,2 R30 x 90,2 R

NOVINKA

NOVINKA

25 x 70 FLY DEKOR Beige FLY DEKOR Vison

25 x 40
MELBOURNE MOZAIKA

Gris

25 x 40
MELBOURNE MOZAIKA

Beige

Beton

28
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Série Papyrus, která představuje  
„keramický beton“, je vhodná nejen  
do kuchyně a koupelny, ale i na další 
osobitá místa v domácnosti. 

Dekorativní plastický reliéf, po kterém 
je série pojmenována, navozuje dojem 
zmačkaného papíru a napomáhá  
dokonalému konečnému efektu.

Víte, že... Obklady a dlažby s nadčasovým betonovým vzhle-
dem jsou při dobře zvoleném odstínu perfektní i pro 
prostory s příjemnou teplou atmosférou. 

Velkoplošné  
formáty ze série 

MELBOURNE lze velmi 
efektně kombinovat 

s prořezávanou 
mozaikou.



Obklady a dlažby
Barvy &  dekory

MEMPHIS

25 x 70

25 x 70

MEMPHIS  
Blanco

MEMPHIS  
Biscuit

MEMPHIS  
Arena

MEMPHIS  
Vison

MEMPHIS  
Mocca

MEMPHIS  
Perla

MEMPHIS  
Antracita

MEMPHIS WAVES  
Perla

MEMPHIS WAVES  
Biscuit

MEMPHIS WAVES  
Arena

MEMPHIS WAVES  
Vison

MEMPHIS WAVES  
Mocca

MEMPHIS WAVES  
Antracita

MEMPHIS MOZAIKA Biscuit MEMPHIS MOZAIKA Blanco MEMPHIS MOZAIKA Vison-Mocca MEMPHIS MOZAIKA Antracita-Perla

MEMPHIS WAVES  
Blanco

COOL

COOL Blanco
25 x 70

COOL Malva COOL Gris

WHITES

WHITES BRILLO/MATE Blanco WHITES DEKOR WAVES Blanco
WHITES BRILLO Blanco

WHITES BRILLO Negro WHITES DEKOR TRIP Blanco WHITES DEKOR TRIP Negro

25 x 70 25 x 70
30 x 60 R

25 x 70 25 x 70 25 x 70

5,5 x 70

5,5 x 70

WHITES LISTELA TRIP Blanco

WHITES LISTELA TRIP Negro

SICILY

PERLA

SICILY Beige SICILY Multicolor

SICILY Beige SICILY Multicolor

45 x 45 45 x 45

31 x 61 31 x 61

21,4 x 61
PERLA  
Blanco

PERLA  
Aqua

PERLA  
Vison 

PERLA  
Beige

PERLA  
Gris PERLA MOZAIKA  

Aqua
PERLA MOZAIKA  

Vison
PERLA MOZAIKA  

Gris

NOVINKA
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Víte, že... Série SICILY je inspirována dekorativními dlažbami 
středomořských oblastí. Díky ní si můžete vytvořit kou-
pelnu či kuchyň s atmosférou mediteránu i u vás doma.

Série PERLA je inspirována technikou „majolika“ a je pro ni typický lesklý zvlněný povrch a neutrální 
jemné tóny. Obklady můžete doplnit stejně laděnými mozaikami.



Obklady a dlažby
Barvy &  dekory

Mozaiky

21,4 x 61

ZOOM

ZOOM  
White

ZOOM DEKOR  
Multicolor

ZOOM  
Aqua

ZOOM  
Pistacho

ZOOM  
Beige

ZOOM  
Orange

ZOOM  
Red

ZOOM  
Brown

ZOOM 
RELIEF  
White

ZOOM 
RELIEF  
Aqua

ZOOM 
RELIEF  

Pistacho

ZOOM 
RELIEF  
Beige

ZOOM 
RELIEF  
Orange

ZOOM 
RELIEF  

Red

ZOOM 
RELIEF  
Brown

21,4 x 61 21,4 x 61

ARTY 
MOZAIKA  

Aqua

30 x 30
ARTY 

MOZAIKA  
Black

30 x 30
ARTY 

MOZAIKA  
Orange

30 x 30
ARTY 

MOZAIKA  
Red

30 x 30

ARTY

ARTY  
PETRONIO

Blanco

30 x 30

ARTY 
TACITO 
Beige

30,5 x 30,5

ARTY  
CLAUDIO 

Beige

30,5 x 30,5

ARTY  
PETRONIO

Beige

30 x 30

ARTY 
NERVA

Multicolor

30,5 x 30
ARTY 

TACITO 
Gris

30,5 x 30,5

ARTY  
PETRONIO

Negro

30 x 30

ARTY 
TRAJANO 

Marron

30,5 x 30,5

ARTY  
LINK MINERALS  

Negro

30 x 30
ARTY 

JULIANO 
Beige

30,5 x 30,5
ARTY  

JULIANO 
Blanco

30,5 x 30,5
ARTY  

JULIANO 
Negro

30,5 x 30,5

PASTEL

IMAGINATION

21,4 x 61

21,4 x 61

IMAGINATION  
Blanco

IMAGINATION  
Gris

IMAGINATION  
Vison

IMAGINATION MOZAIKA  
Gris

IMAGINATION MOZAIKA  
Vison

IMAGINATION  
Beige

PASTEL DEKOR 
Vison 

PASTEL DEKOR  
Gris

PASTEL  
Blanco

PASTEL  
Gris

PASTEL  
Beige

PASTEL  
Vison

PASTEL  
Azul

PASTEL  
Navy

PASTEL DEKOR  
Navy

Dlažba Nevhodné  
jako dlažba

Mrazuvzdorné  
dlažby

Obklad
VYSVĚTLIVKY

NOVINKA
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Víte, že... Dekor série PASTEL svým vzhledem připomíná rozpité 
tahy štětcem a při vhodném obložení stěny evokuje 
dojem tekoucí vody.

Série ZOOM nabízí 7 svěžích barevných odstínů včetně pistáciově zelené a tyrkysově modré.  
Koupelnu můžete také oživit zajímavým mnohobarevným dekorem Multicolor ze stejné série.



o b k l a d y  a  d l a ž b y





Nechte se  
inspirovat

29

Zrcadlová skříňka nabízí 
dostatek prostoru pro věci 
každodenní hygieny.

Koupelnová série Lyra je stálicí mezi koupelnami  
již od roku 1983. Stále přináší chytrá technická 
řešení a usiluje o maximální komfort uživatelů.  

Designovým trendem dneška je atraktivní 
klasická bílá barva nábytku ve vysokém lesku. 



Koupelnová série Lyra plus

klozety

vana sprchové kouty v. 190 cm

sprchové dveře v. 190 cm 

koupelnový nábytek

bidetyWC sedátka

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

28

55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

čtverec  
80 x 80 x 190 cm
90 x 90 x 190 cm
ve variantě 
transparentní sklo  
nebo sklo stripy

čtvrtkruh
rádius 55  cm
80 x 80 x 190 cm
90 x 90 x 190 cm
ve variantě
transparentní sklo
nebo sklo stripy

jednokřídlé 
š. 80, 90 cm
ve variantě 
transparentní sklo
nebo sklo stripy

skládací 
š. 80, 90 cm
ve variantě 
transparentní sklo
nebo sklo stripy

kyvné 
š. 80, 90 cm
ve variantě 
transparentní sklo
nebo sklo stripy

pevná stěna 
š. 80, 90 cm
ve variantě 
transparentní sklo
nebo sklo stripy

š. 40 cm
    50 cm
    60 cm
    70 cm
v. 75 cm

š. 40, 50 cm
v. 80 cm

š. 60 cm
v. 80 cm

zrcadlo
na desce

zrcadlová
skříňka

zrcadlová
skříňka

skříňka
střední
mělká

š. 32 cm
v. 80 cm
hl. 13 cm

š. 77,5 cm
v. 80 cm

zrcadlová skříňka

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

70 × 48 cm
80 × 48 cm

umyvadla a umývátka

hl. 49 cm
hl. 53 cm

hl. 53 cmhl. 54,5 cmv. 42 cm hl.  54 cm hl. 47 cm
v.  47 cm 

40, 45, 55, 60, 65, 70 a 80 cm

60, 65 a 70 cm 65, 70 a 80 cm55 a 60 cm

skříňky pod umyvadlo

80 cm

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

hl. 63 cm

i ve verzi slowclose
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Skříňka s umývátkem 
Petit je nejen praktická, 

ale i krásná v každém 
interiéru.

Čisté, geometrické umyvadlo 
s hladkou odkládací plochou.

Elegantní zrcadla dokonale  
zapadají do konceptu série Cube.

Jednoduché tvary 
nábytku doplňují  
nenápadné úchytky.

Výrazná zrcadla opticky zvětšují velikost koupelny, 
takže i malý prostor může při volbě správného 
zrcadla působit velmi vzdušně. 

Nechte se  
inspirovat



Koupelnové série Cube a Petit

skříňky s umyvadlem Cube

skříňky s umývátkem Petit

26

45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm
80 × 43 cm
100 × 43 cm 
120 × 43 cm
dvojumyvadlo

50 × 34 cm
60 × 34 cm

PETIT
40 × 23 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

skříňky s umyvadlem 45 cm

skříňky s umyvadlem 60 cm

skříňky s umyvadlem 80 cm

skříňky s dvojumyvadlem 120 cm zrcadla na desce
75 x 100, 75 x 120 cm

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

skříňky s dvojumyvadlem 120 cm

PACK
skříňka s levo/pravými dveřmi 
+ umývátko 40 cm + zrcadlo  
nebo zrcadlová skříňka

skříňky s umyvadlem 100 cm

skříňky s umyvadlem 65 cm

skříňky s umyvadlem 50 cm skříňky s umyvadlem 55 cm
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Keramické umyvadlo tvoří 
elegantní korunu skříňky 

výjimečného tvaru.

Zrcadlové skříňky jsou 
vybaveny dvěma  
vnitřními poličkami. 

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

Do vysoké skříňky se 
dají uložit čisté ručníky 
i celá řada nezbytných 
drobností. 

I špičkový design lze pořídit za příznivou cenu. 
Koupelnová série Deep by Jika nalezla souznění mezi 
bílou keramikou s širokými okraji a měkce zaobleným 
nábytkem. 

Sedátko s důmyslným 
mechanismem 
zpomalujícím sklápění.

Koupelnu zútulní dlažba RENO 
s efektem neopracovaných 
dřevěných prken.

Nechte se  
inspirovat



Koupelnová série Deep by Jika

umyvadla a umývátka

klozety WC sedátko

koupelnový nábytek

sprchové vaničkybidety

24

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

hl. 51 cm hl. 54 cm

hl. 54 cmhl. 51 cm

v. 43 cm v. 46 cm
v. 50 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm
100 × 100 × 8 cm
80 × 80 × 6,3 cm
90 × 90 × 6,3 cm Vaničky Deep by Jika je 

možné kombinovat s kouty 
Cubito Pure a Lyra Plus.

45, 50, 55, 60 a 65 cm

50 x 23 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

65 cm

skříňky pod umyvadlo 50 cm

skříňky pod umyvadlo 60 cm skříňky pod umyvadlo 65 cm

skříňky pod umyvadlo 55 cm vysoká skříňka závěsná 
š. 30, v. 162, hl. 27 cm

zrcadlová skříňka š. 50, 60 cm 
levá/pravá variantazrcadlo na desce š. 50, 60 cm

i ve verzi slowclose
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I malá koupelna má velké možnosti a lze v ní 
uskutečnit velké změny. Stačí k tomu najít správného 
spojence. A tím vám může být koupelnová série 
Tigo i obklady a dlažby značky Jika.

Nechte se  
inspirovat

165 cm

255 cm

43 cm

38,5 cm

62 cm

Prostorný  
sprchový kout Tigo  
100 × 80 × 195 cm.

Nábytkové umyvadlo 
Tigo 65 cm s hloubkou 
pouhých 38,5 cm  
a praktickou skříňkou.

Vysoce odolná dlažba IMAGINATION je 
skvělou volbou pro moderní koupelny.

Prostor oživí barevná 
a hravá serie ZOOM 
a mozaiky ze serie 
ARTY. 

Kombiklozet Tigo má celkovou 
délku pouhých 62 cm a přitom 
sedací část má standardních  
43 cm. Ušetříte tak místo  
při zachování veškerého  
komfortu.
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UKÁZKY ŘEŠENÍ MALÝCH KOUPELEN TIGO  
2,3 m2 + 0,85 m2

2,4 m2

2,15 m2

3,1 m2 + 1,3 m2

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

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

Se sérií Tigo dokážete i do panelákové koupelny umístit pračku, jejíž místo bylo dříve na chodbě nebo v kuchyni. Stačí klasické 
umyvadlo nahradit umývátkem Tigo (45 cm) s výklopnou skříňkou a sprchový kout doplnit vaničkou Deep by Jika. Přidejte kombiklozet 
(62 cm) nebo závěsné WC Tigo (49 cm) a prostor pro pračku, nad níž doporučujeme ještě umístit mělkou skříňku, máte připraven. 

I v malé koupelně potřebujeme uskladnit mnoho drobností. Mělké vysoké skříňky jsou pro ně jako stvořené. Neubírají 
prostor a pomohou udržet v koupelně pořádek. Velké zrcadlo prostor opticky zvětší a správně zvolené osvětlení prozáří 
každou panelákovou koupelnu.

Koupelnová série Tigo



Koupelnová série Tigo
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80 cm

70 cm

Vana a sprcha v jednom už není 
doménou jen velkých koupelen. 
Ergonomicky tvarovaná vana Tigo 
je ve sprchovacím prostoru široká 
80 cm, zbytek je o deset centimetrů 
užší a vejde se tedy pohodlně i do 
menších prostor. Důležitým detailem 
je rovné dno v širší části, které je 
nezbytné pro bezpečný pohyb při 
sprchování. 

Vanu doplňuje speciální zástěna 
z bezpečnostního skla, která přesně 
kopíruje její tvar.



Koupelnová série Tigo

Umyvadla Tigo mají hloubku  
pouhých 38,5 cm, ale přtom  
zachovávají veškerý komfort  
při hygieně.

 

Umyvadlo Tigo 100 cm může  
být podle dispozice koupelny 
v pravé i levé variantě. 

Dvojumyvadlo Tigo 125 cm lze kombinovat se skříňkou nebo s držákem na ručníky a policí.  
Zejména u otevřené varianty vyniknou čisté linie této moderní koupelnové série.  

38,5 cm

20



Koupelnová série Tigo byla od začátku navrhována 
tak, aby svým sofistikovaným řešením uspokojila 
příznivce čistího a elegantního designu ve velkých  
i malých koupelnách.

19

Praktický nerezový držák 
na ručníky je i pěkným 
designovým detailem.

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

Dlažba IMAGINATION gris je 
vhodným doplňkem k výraznému  
nábytku a tmavému obkladu.

ABS hrany lepené PUR 
lepidlem s nejvyšší  
voděodolností.

Nejkvalitnější dveřní  
panty testované  
na 30 000 cyklů
s integrovaným  
tlumením dovírání.

Použitím mozaiky ARTY v odstínu black 
a zeleného koupelnového nábytku Tigo 
vznikne zajímavý kontrast. Výškově nastavitelný 

sprchový sloup.

Vanová zástěna z 6mm 
bezpečnostního skla  
přesně kopíruje tvar vany.

Nechte se  
inspirovat



Koupelnová série Tigo

umyvadla a umývátka

klozety

vana a zástěny

koupelnový nábytek

sprchový kout a vanička

bidet

18

125 × 38,5 cm65 × 38,5 cm
80 × 38,5 cm
100 × 38,5 cm

hl. 49 cmhl. 49 cm
v. 42 cm
hl. 62 cm

160 × 80/70 cm
pravá i levá verze 80 × 150 cm 60 × 150 cm

100 × 80 × 8,5 cm
pravá i levá verze100 × 80 × 195 cm

45, 65, 80, 100 a 125 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

skříňky pod umyvadlo 65 cm

skříňky pod dvojumyvadlo 125 cm vysoká hluboká skříňka 
š. 30, v. 162, hl. 36 cm

střední mělká skříňka  
š. 30, v. 81, hl. 16,5 cm 
levá/pravá varianta

střední hluboká skříňka 
š. 30, v. 51, hl. 36 cm 
levá/pravá varianta

skříňky pod umyvadlo 80 cm skříňky pod umyvadlo 100 cm

skříňky pod umývátko 45 cm 
levá/pravá varianta

police pod umyvadlo š. 65, 80, 100, 125 cm

skříňky pod umývátko 45 cm se 2 dvířky 
levá/pravá varianta

zrcadla 
Clear

WC sedátko

i ve verzi slowclose



Koupelnová série Mio

17

Kompaktní, velkorysé pojetí  
koupelny s dvojumyvadlem  
integrovaným v prostorné  
umyvadlové skříňce a velkým  
zrcadlem ze série Cube dotváří  
solitér vysoké skříňky se  
dvěma zásuvkami.

Výrazné oblouky umyvadel spolu  
se skříňkou se dvěma zásuvkami  
vytvářejí nadstandardní prostor  
dvojumyvadla Mio, přestože  
je široké jen 130 cm.

Bílá keramika série Mio je díky 
jednoduchým liniím a přitom 
robustním tvarům nadčasová, 
nápaditá a výrazná. Linie bidetu 
a klozetu připomínají úsměv. 
Jsou výraznými designovými 
prvky moderní koupelny. 
Kontrast plného těla klozetu 
a tenkého sedátka je nádher-
ným designerským detailem.

Velmi tenké sedátko s poklo-
pem je vybaveno systémem 
Slowclose pro zpomalení za-
vírání bez zbytečného hluku či 
nebezpečí poškození keramic-
kého povrchu.

Klozet Mio rimless bez oplachového kruhu, je vskutku technologickým zázrakem, 
který splňuje všechny náročné hygienické požadavky současnosti. Zabraňuje  
usazování nečistot a nebezpečných bakterií na špatně přístupných místech  
a výrazně usnadňuje údržbu toalety.



Koupelnová série Mio
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Kompaktní, velkorysé pojetí  
koupelny s dvojumyvadlem  
integrovaným v prostorné  
umyvadlové skříňce a velkým  
zrcadlem ze série Cube dotváří  
solitér vysoké skříňky se  
dvěma zásuvkami.

Výrazné oblouky umyvadel spolu  
se skříňkou se dvěma zásuvkami  
vytvářejí nadstandardní prostor  
dvojumyvadla Mio, přestože  
je široké jen 130 cm.



Koupelna Mio na první pohled zaujme ladnou křivkou. 
Výrazný oblouk typický pro keramiku – umyvadla, 
klozet i bidet citlivě doplňuje koupelnový nábytek  
s charakteristickými oblými výřezy namísto úchytek. 

Snadnější údržbu, hygienickou čistotu 
a krásný vzhled přináší do koupelen 
klozet Mio rimless. Je bez oplacho-
vého kruhu, takže nehrozí usazování 
nebezpečných bakterií a nečistot.

Odkládací plochy,  
praktický detail  
umyvadla Mio.

Úsporné 
splachovani 
3/4,5 l

Velkorysé zrcadlo 
s integrovaným 
osvětlením.

Výškově nastavitelný 
sprchový sloup.

Promyšlené výřezy  
nahrazují často  
nepraktické úchytky.

Plnovýsuvné pojezdy 
zásuvek s brzdou 
a dojezdem.

Díky dlažbě DI PIETRA beige 
s kresbou přírodního kamene 
vytvoříte krásný a čistý prostor.

Zásuvky s minimální  
nosností 30 kg.

15

Nechte se  
inspirovat



i ve verzi slowclose

Koupelnová série Mio

umyvadla a umývátka

klozety

koupelnový nábytek

bidetyWC sedátka

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

130 × 47 cm45 × 36 cm

64 × 55 cm

hl. 58 cmhl. 53 cm v. 42 cm
v. 50 cm

hl. 54 cm

14

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

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

umyvadlové skříňky  
pro nábytkové umyvadlo  
š. 67, 75 a 85 cm

umyvadlové skříňky  
pro nábytkové umyvadlo  
š. 105 cm

umyvadlové skříňky pro nábytkové dvojumyvadlo  
š. 130 cm

střední skříňky  
š. 36, v. 57, hl. 34 cm

střední skříňky se 2 zásuvkami  
š. 36, v. 57, hl.34 cm

vysoké skříňky se 2 zásuvkami  
š. 36, v. 149, hl. 34 cm

zrcadlo s poličkami š. 64cm 
levá/pravá varianta

zrcadlo na desce š. 64 cm



Skleněné stěny Pure nejen opticky zvětší prostor 
vaší koupelny a dodají jí moderní nádech, ale díky 
své variabilitě dokonale využijí i dispoziční  
možnosti každého interiéru.

8mm bezpečnostní sklo.

Speciální povrchová 
úprava JIKA perla glass 
pro snadnou údržbu.

Designový mobilní háček  
na šaty nebo ručník.

Skleněné stěny lze 
umístit i přímo na dlažbu 
bez vaničky.

Dlažba DI PIETRA v odstínu 
marengo dodá vaší koupelně 
luxusní vzhled. 

13

Nechte se  
inspirovat



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

Koupelnová série Cubito Pure

skleněné sprchové stěny

12



Koupelnová série Cubito Pure

11

Klozet Jika Pure lze pořídit jako samostatně stojící, závěsný nebo kombinovaný. Každý z nich 
je konstruován s maximálním ohledem na pohodlí, přičemž vychází ze zkušeností návrhářů 
těch nejpohodlnějších židlí. Klozety Pure jsou plně kapotované, což jim dodává nejen moderní 
vzhled ale také podstatně ulehčí úklid koupelny. Zadní část klozetu je totiž napevno přisazena 
ke zdi, takže podlahu kolem lze jednoduše vytřít.



Koupelnová série Cubito Pure

Nábytek Cubito nabízí širokou škálu kombinací různých typů skříněk a jejich povrchových 
úprav. Sortiment rozšiřují desky s výřezy pod umyvadla o šířkách 45–75 cm a skříňky pod 
desky. Podpěra desky v bílé nebo ve stříbrné barvě skvěle poslouží jako držák na ručník.

10

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



9

Koupelnová série Cubito Pure

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

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



Dvojumyvadlo s nábytkem v bílém provedení dodá každé koupelně svěží, čistý a moderní 
vzhled. Umyvadlová skříňka nabízí velký úložný prostor v podobě dvou zásuvek případně  
ve variantě se zásuvkami čtyřmi. 

8

Koupelnová série Cubito Pure



Koupelnový nábytek Cubito nabízí nejen nekonečné 
variace možností, ale jeho materiálové a technické 
provedení vysoko převyšuje  standardy běžného 
koupelnového nábytku.

7

Plnovýsuvné pojezdy  
zásuvek zajišťují 
snadný přístup do 
zásuvek.

Elegantní úchytky 
zabudované do hrany 
dvířek.

Pojezdy zásuvek 
s brzdou a dojezdem.

ABS hrany lepené PUR 
lepidlem s nejvyšší  
voděodolností.

Série FOCUS inspirovaná 
betonovou stěrkou se hodí 
do jemně laděné koupelny.

Zásuvky s minimální  
nosností 30 kg.

Nejkvalitnější dveřní  
panty testované  
na 30 000 cyklů
s integrovaným  
tlumením dovírání.

Nechte se  
inspirovat
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Koupelnová série Cubito Pure

koupelnový nábytek

skříňky pod asymetrické umývátko š. 45cm

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

skříňky pod umyvadlo 75 cm

skříňky pod umyvadlo 75 cm

skříňky pod umyvadlo 85 cm

skříňky pod dvojumyvadlo 130 cm

skříňky pod desku š. 64 cm, v. 45 cm

nízké skříňky š. 32, v. 47 cm

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

desky na míru
řezatelná  
65-128 cm

desky na míru š. 65 -160 cm s výřezem pro umyvadlo Cubito 45-75 cm 

desky na míru š. 135-220 cm se dvěma výřezy pro umyvadlo Cubito 45-75 cm 

desky na míru
řezatelná  
128,1-160 cm

desky na míru
řezatelná  
161,1-210 cm

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

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



Koupelnová série Cubito Pure svým noblesním 
vzhledem a čistými liniemi nadchne každého  
příznivce nadčasového designu.

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

Série CITY je skvělou volbou 
do moderně řešených prostorů. 

Jedinečný tenký design  
sedátka doplněný důmyslným 
mechanismem zpomalující 
sklápění.

Velký výběr umyvadel,  
umývátek i dvojumyvadel.

Masivní designové 
stříbrné profily.

Ultratenká hlavová sprcha.

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

5

Nechte se  
inspirovat



Koupelnová série Cubito Pure

45 × 25 cm
75 × 45 cm

dvojzásuvkové 
skříňky

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

dvojzásuvkové  
skříňky

130 × 48,5 cm

dvojzásuvkové 
skříňky

hl. 54 cm hl. 54 cm hl. 54 cm hl. 56 cmv. 44 cm

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

170 × 75 cm
180 × 80 cm

75 × 140 cm 115 × 140 cm

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

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

100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

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

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

umyvadla a umývátka

klozety

vany a zástěny

sprchové kouty a dveře

bidety

4

45, 55, 60, 65, 75, 85 a 130 cm

Vodovodní baterie a sprchové příslušenství najdete na stranách 18 až 21 v části Přehledy.

i ve verzi slowclose

WC sedátko
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Obsah inspirace

 4  Cubito Pure

 14  Mio

 18  Tigo

 24  Deep by Jika

 26  Cube a Petit

 28  Lyra plus

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637 
120 00 Praha 2

www.jika.cz



Hledáte inspiraci?
Najdete ji nejen v minikatalogu, který právě držíte v ruce, ale i v Prague Gallery 
Art of Bathrooms. Vstupte do inspirativního světa koupelen, kde si můžete svou 
budoucí koupelnu doslova vyzkoušet na vlastní kůži: Vejít do sprchového koutu, 
lehnout si do vany, vyzkoušet jak vám baterie padne do ruky... a pokud budete 
potřebovat poradit, odborný personál vám vše rád vysvětlí.

www.praguegallery.cz

Nechte se inspirovat u našich prodejců. www. jika.cz/prodejci

Virtuálně se naší galerií můžete projít na www.praguegallery.cz/cz/virtualni-prohlidka

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
PRAGUE GALLERY

I. P. Pavlova 5, Praha 2 
tel.: +420 296 337 701 

e-mail: prague.gallery@cz.laufen.com
otvírací doba: Po–Pá 9:00–18:00 hod.
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