
PODOMÍTKOVÉ MODULY
A KLOZETY

PODOMIETKOVÉ MODULY
A KLOZETY



Víte, že... Viete, že...

Kompaktní podomítkové moduly 
JIKA mají montážní hloubku pouhých  
8 cm a spolu se závěsným  
klozetem Tigo můžete uspořit  
na toaletě až 15 % prostoru.

Kompaktné podomietkové moduly  
JIKA majú montážnu hĺbku iba  
8 cm a spolu so závesným
klozetom Tigo môžete usporiť
na toalete až 15 % priestoru.

85 cm

9 cm

Podomítkový modul

10
0 

cm

Nejkratší závěsný klozet JIKA má hloubku jen 49 cm. 
To však nemá vliv na pohodlí, protože sedací část má 

standardních 43 cm jako u běžných klozetů.

Najkratší závesný klozet JIKA má hĺbku len 49 cm.  
To však nemá vplyv na pohodlie, pretože sedacia časť 
má štandardných 43 cm ako u bežných klozetov.

Montážní hloubka 
pouhých 8 cm.

Montážna hĺbka  
iba 8 cm.

Rychlé napouštění  
9 l / min při 3 bar 

Rýchle napúšťanie  
9 l / min pri 3 bar

Snadná instalace  
a údržba

Lahká inštalácia  
a údržba

Tichý chod 
13 db / 3 bar

Tichý chod 
13 db / 3 bar

8 cm

43 cm

hloubka sedací části

hĺbka sedacej časti

celková hloubka klozetu

celková hĺbka klozetu
49 cm

Záruční servis  
u zákazníka zdarma

Záručný servis u zákazníka 
zadarmo

Garantovaná dostupnost 
náhradních dílů

Garantovaná dostupnosť 
náhradných dielov

10 let na rám

5 let na nádržku

post-warranty

závěsný klozet 53 cm a podomítkový modul 13 cm
závesný klozet 53 cm a podomietkový modul 13 cm

závěsný klozet 49 cm a podomítkový modul 8 cm 
závesný klozet 49 cm a podomietkový modul 8 cm



Přehled tlačítek  
pro podomítkové moduly

Prehľad tlačidiel
pre podomietkové moduly

Splachovací tlačítka Roca jsou kompatibilní s JIKA podomítkovými moduly. Splachovacie tlačidlá Roca sú kompatibilné s JIKA podomietkovými modulmi.

ROCA tlačítko/tlačidlo PL1

bílá/biela
7890095100

lesklý chrom/chróm
7890095001

matný chrom/chróm
7890095002

bílá/biela
7890095000

combi
7890095005

JIKA tlačítko/tlačidlo PL3

automatické tlačítko/tlačidlo
PL3 infračervený senzor

bílá/biela
8.9365.8.000.000.1

bílá/biela
8.9366.2.000.000.1

lesklý chrom/chróm
8.9365.9.004.000.1

lesklý chrom/chróm
8.9366.3.004.000.1

matný chrom/chróm
8.9366.0.007.000.1

matný chrom/chróm
8.9366.4.007.000.1

nerez, ANTIVANDAL
8.9366.5.000.000.1

bílá/biela
8.9370.8.000.000.1

JIKA tlačítko/tlačidlo PL8 JIKA tlačítko/tlačidlo PL9

bílá/biela
8.9364.6.000.000.1

lesklý chrom/chróm
8.9364.6.004.000.1

matný chrom/chróm
8.9364.6.007.000.1

bílá/biela
8.9367.6.000.000.1

lesklý chrom/chróm
8.9367.6.004.000.1

matný chrom/chróm
8.9367.6.007.000.1

Moderní design, velký výběr, vhodné pro JIKA WC moduly. Moderný dizajn, veľký výber, vhodné pre JIKA WC moduly.

ROCA tlačítko/tlačidlo PL6

bílá/biela
7890085000

matný chrom/chróm
7890085001

combi
7890085005

lesklý chrom/chróm
7890085002

ROCA tlačítko/tlačidlo PL5

bílá/biela
7890099000

matný chrom/chróm
7890099001

combi
7890099005

lesklý chrom/chróm
7890099002

ROCA tlačítko/tlačidlo PL4

matný chrom/chróm
7890098001

combi
7890098005

bílá/biela
7890098000

lesklý chrom/chróm
7890098002

ROCA tlačítko/tlačidlo PL2

matný chrom/chróm
7890096002

bílá/biela
7890096000

bílá/biela
7890096100

combi
7890096005

lesklý chrom/chróm
7890096001



BASIC TANK SYSTEM COMPACT   pro pro samostatně stojící klozety / pre samostatne stojace klozety 
 vhodný pro obezdění / vhodný pre obmurovanie

Jednoduché připevnění na zeď
Jednoduché pripevnenie na stenu

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Jednoduché připevnění na zeď  
Jednoduché pripevnenie na stenu

Izolované koleno k zabránění rosení  
modulu a vodních cest  
Izolované koleno na zabránenie roseniu
modulu a vodných ciest

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

Zkrácená hloubka nemá vliv na objem nádrže
Skrátená hĺbka nemá vplyv na objem nádrže

Nádržka je izolovaná proti orosení 
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Systém vhodný pro samostatně stojící klozety 
Systém vhodný pre samostatne stojace klozety

WC BASIC SYSTEM COMPACT   pro závěsné klozety/pre závesné klozety 
 vhodný pro obezdění / vhodný pre obmurovanie

Nosnost konstrukce 400 kg  
Nosnosť konštrukcie 400 kg

Odpadní koleno je DN 90/110 
Odpadové koleno je DN 90/110

Nádržka je izolovaná proti orosení
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Jednoduché připevnění na zeď
Jednoduché pripevnenie na stenu

Podomítkové moduly  
s montážní hloubkou od 8 cm

Podomietkové moduly  
s montážnou hĺbkou od 8 cm

8 cm

8 cm

8.9465.0.000.000.1

8.9465.1.000.000.1



Podomítkové moduly  
s montážní hloubkou od 8 cm

Podomietkové moduly  
s montážnou hĺbkou od 8 cm

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Nosnost konstrukce 400 kg  
Nosnosť konštrukcie 400 kg

Nádržka je izolovaná proti orosení
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Masivní samonosný rám z oceli
Masívny samonosný rám z oceleUpevnění do zadní zdi  

Upevnenie do zadnej steny

Předchystané otvory v rámu vhodné pro fixaci do 
sádrokartonových profilů

Predchystané otvory v ráme vhodné pre fixáciu do 
sadrokartónových profilov

Dvě volitelné rozteče upevnění klozetu  
Dve voliteľné rozteče upevnenie klozetu

Rám vhodný pro fixaci  do sádrokartonových profilů  
Rám vhodný pre fixáciu do sadrokartónových profilov

Odpadní koleno je DN 90/110  
Odpadové koleno je DN 90/110

Upevnění do podlahy s možností nastavitelné výšky 
Upevnenie do podlahy s možnosťou nastaviteľné výšky

WC SYSTEM COMPACT   pro závěsné klozety/pre závesné klozety 
 vhodný pro lehké příčky, pro suchou montáž / vhodný pre ľahké priečky, pre suchú montáž

8 cm

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

JIKA
WC flush system
Flushing cistern
Mod. Comp. 89465x/89565x
WS10583-20120524

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

8.9465.2.000.000.1

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

JIKA
Mod. Comp. 89465x/89565x
WS10583-20120524

6,0 l
5,0 / 4,0 l



BASIC WC SYSTEM   pro závěsné klozety / pre závesné klozety 
 s nutností obezdění / s nutnosťou obmurovania

BASIC TANK SYSTEM   pro samostatně stojící klozety / pre samostatne stojace klozety 
 s nutností obezdění / s nutnosťou obmurovania

Podomítkové moduly  
s montážní hloubkou od 13 cm

Podomietkové moduly  
s montážnou hĺbkou od 13 cm

13 cm

Rám vhodný pro obezdění  
Rám vhodný pre obmurovanie

Nádržka je izolovaná proti orosení
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Jednoduché připevnění na zeď
Jednoduché pripevnenie na stenu

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Nosnost konstrukce 400 kg  
Nosnosť konštrukcie 400 kg

Odpadní koleno DN 90/110  
Odpadové koleno DN 90/110

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

8.9565.1.000.000.1

8.9565.0.000.000.1

13 cm

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Jednoduché připevnění na zeď  
Jednoduché pripevnenie na stenu

Izolované koleno k zabránění rosení  
modulu a vodních cest  
Izolované koleno na zabránenie roseniu
modulu a vodných ciest

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

Nádržka je izolovaná proti orosení 
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Jednoduché připevnění na zeď  
Jednoduché pripevnenie na stenu



Podomítkové moduly  
s montážní hloubkou od 13 cm

Podomietkové moduly  
s montážnou hĺbkou od 13 cm

JIKA
Modul 895650/1/2
WS10582-20130927

6,0 l
5,0 / 4,0 l

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

JIKA
WC flush system
Flushing cistern
Modul 895650/1/2
WS10582-20130927

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

WC SYSTEM   pro závěsné klozety/pre závesné klozety  
pro lehké příčky, pro suchou montáž / pre ľahké priečky, pre suchú montáž 

Tichý chod a rychlé napouštění ventilu  
Tichý chod a rýchle napúšťanie protipovodňového uzáveru

Tlačítka JIKA a ROCA lze v průběhu užívání vyměňovat  
Tlačidlá JIKA a ROCA možno v priebehu užívania vymieňať

Možnosti splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l
Možnosti splachovania 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l

Nosnost konstrukce 400 kg  
Nosnosť konštrukcie 400 kg

Nádržka je izolovaná proti orosení
Nádržka je izolovaná proti zaroseniu

Masivní samonosný rám z oceli
Masívny samonosný rám z ocele

Upevnění do zadní zdi  
Upevnenie do zadnej steny

Možnost rozšíření rámu o PANEL SET 
Možnosť rozšírenia rámu o PANEL SET

Technická připravenost pro připojení vody  
pro montáž bidetovacího sedátka

Technická pripravenosť pre pripojenie vody
pre montáž bidetovacího sedátka

Odpadní koleno je DN 90/110
Odpadové koleno je DN 90/110

Upevnění do podlahy s možností  
nastavitelné výšky 0-20 cm

Upevnenie do podlahy s možnosťou  
nastaviteľné výšky 0-20 cm

13 cm

Plastová a silikonová těsnění odolná proti zteření 
Plastová a silikónová tesnenie odolná proti ztereniu

8.9565.2.000.000.1



PANEL SET  
pro systém 8.9365.0
pre systém 8.9365.0

8.9371.0.000.000.1 8.9371.1.000.000.1

8.9465.8.000.000.1 8.9465.9.000.000.1

8.9365.0

WC FLUXOR SYSTEM 
pro závěsné klozety
pre závesné klozety
8.9364.4.000.000.1 

pro umyvadlo
pre umývadlo
8.9365.6.000.000.1

pro bidet
pre bidet
8.9364.3.000.000.1 

pro bidet
pre bidet
8.9365.5.000.000.1 

pro urinál
pre urinál
8.9365.7.000.000.1 

• pro WC PACK HANDICAP 
lze použít pouze uvedená  
2 tlačítka

• pre WC PACK HANDICAP 
možno použiť len uvedené  
2 tlačidlá

•  pro veřejné 
prostory

•  splachování  
tlakovou vodou

•  logo Roca 
na tlačítku

•  pre verejné 
priestory

•  splachovanie 
tlakovou vodou

•  logo Roca 
na tlačidle

• pro lehké příčky  
• pro suchou montáž

• pre ľahké priečky
• pre suchú montáž

• pro lehké příčky  
• pro suchou montáž

• pre ľahké priečky
• pre suchú montáž

•  použitelné pro  
rámové konstrukce  
pro uchycení madel

•  použiteľné pre  
rámové konštrukcie  
pre uchytenie madiel 

• pro lehké příčky  
• pro suchou montáž

• pre ľahké priečky
• pre suchú montáž

• s lučním koníkem
• s lúčnym koníkom

• s nutností obezdění

• s nutnosťou obmurovania

SYSTEM HANDICAP WASTE SINK SYSTEM

WC SYSTEM HANDICAP-PACK
s oddáleným pneumatickým tlačítkem
s oddáleným pneumatickým tlačidlom

PŘEDSTĚNOVÁ NÁDRŽKA pro samostatně stojící WC
PREDSTENOVÁ NÁDRŽKA pre samostatne stojace WC8.9364.2.000.000.1

8.9360.7.000.000.1

závěsné klozety / závesné klozety

CUBITO/MIOPURE PURE

PUREPURE

LYRA plusOLYMPTIGO

hl. 49 cm
nebo 53 cm

závěsné bidety / závesné bidety

stojící klozety / stojace klozety

CUBITO/MIO LYRA plusOLYMPTIGO

stojící bidety / stojace bidety

MIO

LYRA plusMIO OLYMP

LYRA plusOLYMP

hl. 58 cm hl. 54 cmhl. 54 cm

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

hl. 54 cm
hl. 51 cmhl. 49 cmhl. 54 cm hl. 54 cm

hl. 56 cm hl. 49 cm hl. 51 cm hl. 53 cmhl. 54 cm

Ostatní podomítkové moduly 

Přehled klozetů

Ostatné podomietkové moduly

Prehľad klozetov 

kontakty

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637, 120 00 Praha 2
www.jika.cz

LAUFEN SK s.r.o.
Štefanovicova 12, 811 04 Bratislava
www.jika.sk

Prague Gallery
I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 337 701, e-mail: galerie@cz.laufen.com

• pro lehké příčky  
• pro suchou montáž

• pre ľahké priečky
• pre suchú montáž

 pro závěsnou výlevku
pre závesnú výlevku


