
VANY
A SPRCHOVÉ KOUTY

VANE
A SPRCHOVÉ KÚTY



Kedysi si nikto nedokázal predstaviť kúpeľňu bez vane. Napriek tomu, že ani 
dnes nestrácajú elegantné vane nič zo svojho lesku, premýšľame predovšetkým 
prakticky a snažíme sa využiť každý centimeter úžitkovej plochy. S vaňami 
značky Jika s 5ročnou zárukou sa nemusíte ochudobniť o zážitok z horúceho 
kúpeľa a svoje deti o vodné hry. Okrem tradičných tvarov Jika ponúka rohové 
a asymetrické vane, ktoré zapadnú i do netradične riešeného priestoru. 

Ak namiesto kúpeľa volíte radšej sprchu, sú pre vás pripravené moderné
sprchovacie kúty. V kombinácii s praktickým sedadlom ju ocenia aj starší
členovia vašej domácnosti, ktorí sa budú cítiť oveľa bezpečnejšie.

Nechcete sa vzdať ani jedného variantu? I v tomto prípade pre vás máme riešenie. 
Vane so zástenou v sebe spojujú výhody vane a zároveň sa môžete pokojne 
vysprchovať, bez toho aby ste sa museli obávať, že ostriekate celú kúpeľňu.

Kdysi si nikdo nedokázal představit koupelnu bez vany. Přestože ani dnes 
neztrácejí elegantní vany nic ze svého lesku, přemýšlíme především prakticky 
a snažíme se využít každý centimetr užitné plochy. S vanami značky Jika 
s 5letou zárukou se nemusíte ochudit o zážitek z horké lázně a své děti  
o vodní hrátky. Kromě tradičních tvarů Jika nabízí rohové a asymetrické vany, 
které zapadnou i do netradičně řešeného prostoru.

Pokud místo lázně volíte raději sprchu, jsou pro vás připraveny moderní 
sprchové kouty. V kombinaci s praktickým sedátkem jej ocení také starší 
členové vaší domácnosti, kteří se budou cítit daleko bezpečněji.

Nechcete se vzdát ani jedné varianty? I v tomto případě pro vás máme řešení. 
Vany se zástěnou v sobě spojují výhody vany a zároveň se můžete v klidu  
vysprchovat, aniž byste se museli obávat, že zastříkáte celou koupelnu.

VANA, NEBO SPRCHOVÝ KOUT?

VAŇA, ALEBO SPRCHOVACÍ KÚT?

Ešte skôr ako sa rozhodnete či vaňu alebo sprchový 
kút, mali by ste si odpovedať na tieto otázky:

Ako často máte dostatok času si napustiť vaňu a pokojne relaxovať?

Budú kúpeľňu využívať deti?

Budú kúpeľňu využívať starší ľudia?

Budú kúpeľňu využívať ľudia s pohybovým obmedzením?

S akými priestorovými obmedzeniami musíte v kúpeľni počítať?

Máte odpovede na tieto otázky? Tak sa môžete pustiť do výberu.

Dříve než se rozhodnete zda vanu, nebo sprchový kout, 
měli byste si odpovědět na tyto otázky:

Jak často máte příležitost si napustit vanu a v klidu relaxovat? 

Budou koupelnu využívat děti?

Budou koupelnu využívat starší lidé? 

Budou koupelnu využívat lidé s pohybovým omezením? 

S jakými prostorovými omezeními musíte v koupelně počítat? 

Máte odpovědi na otázky? Tak se můžete pustit do výběru. 



Sprchové kúty a dvere Jika sa veľmi ľahko prispôsobia dispozičným 
možnostiam vašej kúpeľne. Vybrať si totiž môžete z troch druhov  
zatvárania dverí – posuvných dvojdielnych, jednokrídlových,  
alebo skladacích, ako aj pôdorysný rozmer a tvar.

Sprchové kouty a dveře Jika se velmi snadno přizpůsobí dispozičním 
možnostem vaší koupelny. Vybrat si totiž můžete jak ze tří druhů 

zavírání dveří – posuvných dvojdílných, jednokřídlých,  
nebo skládacích, tak půdorysný rozměr a tvar. 

Sprchové kouty a dveře Sprchové kúty a dvere

Ľahko sa prispôsobíSnadno se přizpůsobí

Viete, že...Víte, že...
...Jika ponúka novinku, ktorá ľahko vyrieši ťažkosti s príliš 
veľkými rozmermi niky pre sprchový kút? Rozširovací profil 
rady Cubito je ľahkým a veľmi šikovným riešením, ako si 
pomôcť. Takmer neviditeľne „nastaví“ sprchový kút či dvere  
o 20 až 90 mm a jednoducho, ale hlavne spoľahlivo uzavrie 
celý priestor, ktorý máte k dispozícii.

...Jika nabízí novinku, která lehce vyřeší potíže s příliš velkými 
rozměry niky pro sprchový kout? Rozšiřovací profil řady Cubito 

je snadným a velmi chytrým řešením, jak si pomoci. Takřka 
neviditelně „nastaví“ sprchový kout či dveře o 20 až 90 mm a 

jednoduše, ale hlavně spolehlivě uzavře celý prostor, který 
máte k dispozici.

CUBITO PURECUBITO PURECUBITO PURE



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

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

CUBITO PURE CUBITO PURE

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

100 × 80 × 195 cm

LYRA plus

TIGO

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

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

CUBITO PURE CUBITO PURE

CUBITO PURE

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

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

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

CUBITO PURE
LYRA plusCUBITO PURE

PURE NOVINKA

Sprchové kouty a dveře Sprchové kúty a dvere

80 × 190 cm
90 × 190 cm

z – 200 cm
LYRA plus

80 × 190 cm
90 × 190 cm

LYRA plus

80 × 190 cm
90 × 190 cm

LYRA plus 
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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

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

80 × 80 × 3 cm
90 × 90 × 3 cm

100 × 80 × 3 cm
120 × 80 × 3 cm

90 × 90 × 3 cm

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

OLYMP / akrylát

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

OLYMP / akrylát

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

RAVENNA / keramika

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

NEO-RAVENNA / keramika

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

RAVENNA / keramika

90 × 72 × 11 cm

RAVENNA / keramika

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

SOFIA / ocel

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

NEO-RAVENNA / keramika

90 × 72 × 8 cm
 
 

NEO-RAVENNA / keramika

100 × 80 × 8,5 cm

TIGO / keramika

PURE / ocel PURE / ocel PADANA
litý mramor

PADANA
litý mramor

PADANA
litý mramor

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Sprchové vaničky Sprchové vaničky

Novinkou v sortimentu Jika jsou sprchové vaničky Padana  
z litého mramoru. Hlavní složkou tohoto jedinečného materiálu 
je vápenec spojený pryskyřicí. Spolu s minimalistickým designem 
jsou vaničky Padana chloubou každé koupelny.

Novinkou v sortimente Jika sú sprchové vaničky Padana  
z liateho mramoru. Hlavnou zložkou tohto jedinečného materiálu 
je vápenec spojený živicou. Spolu s minimalistickým designom 
sú vaničky Padana pýchou každej kúpeľne.

hladký povrch vaničiek zaručuje vysoko hygienické prostredie

liaty mramor sa dobre čistí a ľahko udržuje

vaničky sú vysoko odolné, budú v kúpeľni slúžiť
dlhú dobu

vďaka odolnosti proti UV žiareniu si vaničky Padana trvalo  
zachovajú svoju bielosť

výška vaničiek sú iba 3 cm, preto v priestore vzbudzujú
subtílne a ladný dojem

hladký povrch vaniček zaručuje vysoce hygienické prostředí

litý mramor se dobře čistí a snadno udržuje

vaničky jsou vysoce odolné, budou v koupelně sloužit  
dlouhou dobu

díky odolnosti proti UV záření si vaničky Padana zachovají  
trvale svou bělost

výška vaniček jsou pouhé 3 cm, proto v prostoru vzbuzují  
subtilní a ladný dojem

Výhody

NOVINKA

Výhody



CUBITOCUBITO

75 × 140 cm 115 × 140 cm

TIGO  TIGO MIO
80 × 150 cm 60 × 150 cm91 × 150 cm

...všetky sprchové kúty a zásteny sme pre vás opatrili  
špeciálnou povrchovou úpravou JIKA perla GLASS, ktorá 
zaručuje ľahkú údržbu?

...všechny sprchové kouty a zástěny jsme pro vás opatřili 
speciální povrchovou úpravou JIKA perla GLASS, která 

zaručuje snadnou údržbu?

Vanové zástěny Vaňové zásteny

CUBITO TIGOMIO

VýhodyVýhody

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

predĺžená záruka 3 roky
bezrámová konštrukcia a 6mm bezpečnostné sklo
masívne strieborné profily
špeciálna úprava JIKA perla GLASS

prodloužená záruka 3 roky
bezrámová konstrukce a 6mm bezpečnostní sklo

masivní stříbrné profily
speciální úprava JIKA perla GLASS

Viete, že ...Víte, že...



LYRA
170 × 70 cm 150 × 70 cm

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

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

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 (jen/len TANZA)
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

Akrylátové vany

Ocelové vany

TANZA

Akrylátové vane

Oceľové vane

ocelové vany ze smaltované oceli jsou hygienické, odolné  
proti kyselinám, poškrábání i oděru

nepodléhají změně barvy ani tvaru

jejich nespornou výhodou je jejich prakticky neomezená 
životnost při správné údržbě

ocelové vany Jika se vyrábějí z ocelového pásu, který má 
tloušťku 1,5 až 1,8 mm nebo 2,5 až 2,8 mm. Po vytvarování 

na speciálních lisech se na materiál nanášejí 3 vrstvy smaltu. 
Každá vrstva smaltu se následně vypaluje v peci.

oceľové vane zo smaltovanej ocele sú hygienické, odolné
proti kyselinám, poškrabaniu i oderu

nepodliehajú zmene farby ani tvaru

ich nespornou výhodou je ich prakticky neobmedzená
životnosť pri správnej údržbe

oceľové vane Jika sa vyrábajú z oceľového pásu, ktorý má
hrúbku 1,5 až 1,8 mm nebo 2,5 až 2,8 mm. Po vytvarovaní
na špeciálnych lisoch sa na materiál nanášajú 3 vrstvy smaltu.
Každá vrstva smaltu sa následne vypaľuje v peci.

akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami
materiálu a teplým povrchom

sanitárny akrylát Jika si udržuje stálu farbu a ľahko sa čistí

akrylátové panely sa rýchlo a jednoducho upevňujú pomocou
špeciálneho montážneho systému a sú alternatívou 
k nákladnému obmurovaniu vane

panely sú vyrobené z toho istého kvalitného 100% akrylátu s 
ľahkou údržbou ako vane

v prípade potreby umožňujú rýchly prístup k potrubiu pod vaňou

akrylátové vany se vyznačují dobrými izolačními schopnostmi  
materiálu a teplým povrchem

sanitární akrylát Jika si udržuje stálou barvu a snadno se čistí

akrylátové panely se rychle a snadno upevňují pomocí  
speciálního montážního systému a jsou alternativou  

k nákladnému obezdívání vany

panely jsou vyrobeny z téhož kvalitního 100% akrylátu se  
snadnou údržbou jako vany

v případě potřeby umožňují rychlý přístup k potrubí pod vanou

Výhody

VýhodyVýhody

Výhody



150 × 105 cm
160 × 105 cm
170 × 105 cm
pravá i levá verze

160 × 80/70 cm
pravá i ľavá verzia

TIGOMIO

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 
a naopak ergonomicky tvarovaná část vany pro podporu bederní 

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

Vaňa a sprcha v jednom už nie je doménou len veľkých kúpeľní.
Ergonomicky tvarovaná vaňa Tigo je v sprchovacom priestore
široká 80 cm, zvyšok je o desať centimetrov užší a vojde sa teda
pohodlne i do menších priestorov. Dôležitým detailom je rovné dno 
 v širšej časti, ktoré je nezbytné pre bezpečný pohyb pri sprchovaní  
a naopak ergonomicky tvarovaná časť vane pre podporu bedrovej 
časti chrbtice. Vaňu doplňuje špeciálna zástena z bezpečnostného 
skla, ktorá presne kopíruje jej tvar.

80 cm

70 cm

Asymetrické a rohové vany

TIGO

MIO

Asymetrické a rohové vane

Asymetrická vana Mio dotváří velkou koupelnu a nabízí 
požitek komfortní koupele díky svému objemu  
i příjemnému, nejkvalitnějšímu akrylátu. Je na výběr  
ve třech velikostech, vždy v levé a pravé variantě podle  
dispozic prostoru. Uspokojí i opravdu náročné či urostlé 
uživatele, neboť největší varianta má rozměry  
170 × 105 cm.

Asymetrická vaňa Mio dotvára veľkú kúpeľňu a ponúka
pôžitok komfortného kúpeľa vďaka svojmu objemu 
i príjemnému, najkvalitnejšiemu akrylátu. Je na výber  
v troch veľkostiach, vždy v ľavom a pravom variante  
podľa dispozícií priestoru. Uspokojí i naozaj náročných  
či urastených užívateľov, lebo najväčší variant má  
rozmery 170 × 105 cm.


