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Na internetových stránkach značky JIKA 

nájdete najnovší zoznam produktov, 

predajcov aj aktuálne novinky zo sveta 

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

I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovej ulice), 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 337 701, E-mail: galerie@cz.laufen.com, Po–Pia 9–18 h.

V roku 2004 bola v Prahe na Námestí I. P. Pavlova otvorená Galéria kúpeľní LAUFEN. Ide o prvý projekt svojho druhu v Českej republike, 

ktorý vám na ploche takmer 700 m2 predstaví kompletný sortiment produktov značiek LAUFEN, Roca a JIKA. Vo veľmi príjemnom pro-

stredí si môžete v pokoji posedieť bez toho, aby vás ktokoľvek prehováral k nákupu. V Galérii kúpeľní sa totiž výrobky nepredávajú, tá 

slúži predovšetkým ako zdroj inšpirácie a miesto, kam sa môžete pozrieť, ak si neviete rady s kúpeľňou, potrebujete svoj „výber“ ukázať 

partnerovi alebo architektovi, alebo sa chcete iba pozrieť, čo ponúka svetový líder na poli kúpeľňovej keramiky. Príjemný personál 

vám ochotne odpovie na otázky a poradí, aké výrobky budú pre vašu kúpeľňu najvhodnejšie.

 Kontaktné údaje Vášho predajcu:

SK 04/2013

Tlačové chyby sú vyhradené. Modely a technické detaily zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a detailov.

Minikatalóg neobsahuje všetky výrobky. Kompletný sortiment nájdete na www.jika.sk. Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH a sú platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
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CUBITO BASICHERITAGE GENERICMIO PUREDESIGN

135 ROKOV SLÁVNE J 

V ÝROBY V ZNOJME

Výroba a kvalita kúpeľňovej keramiky 

má v Česku dlhoročnú tradíciu, ktorá 

začína vznikom prvého európskeho 

keramického závodu v roku 1878 

v Znojme, ktorý založil bývalý stotník 

c. k. rakúsko-uhorskej armády dr. 

Rudolf Ditmar. Vyrábal sa tu najmä riad 

a sedliacka majolika, neskôr zaviedla 

spoločnosť Ditmar-Urbach aj výrobu 

umývadiel, vaní a drezov zo žiarohliny.

Dlhoročná tradícia a vyhlásená kvalita 

boli hlavnými dôvodmi prečo poprední 

svetoví hráči v tejto oblasti – najprv 

Laufen a neskôr Roca – spojili svoje sily 

s našimi výrobcami a do svojho portfólia 

zaradili v roku 1999 takisto značku Jika.

Viac na www.jika.sk.

novinka



KÚPEĽŇOVÉ 

KOMPLETY
keramika, nábytok, sprchové kúty, vane, 

vodovodné batérie a kúpeľňové doplnky

BABY detská kúpeľňa 

Kúpeľňa bez bariér

Tipy

Prehľad výrobkov
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Kubík design

Peter Wirz

Process Design

JIKA dizajnéri

CUBE, PETIT



ŽITE

BUDÚCNOSŤOU
Aj dôležité rozhodnutia môžu byť dielom okamihu. Vstúpte 

s   nami  do kúp eľne,  v   k torej  s a  budete  mô c ť  nadýchnuť 

nadčasovej elegancie a okamžite si zamilujete budúcnosť. Bude 

patriť čistým líniám, noblesnému vzhľadu a úplne jednoduchým 

riešaniam priestoru.

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 60 × 34,5 cm

100,76 €
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Mio, s automatickou zátkou, 

chróm, 108,74 € SKRINKA POD UMÝVADLO, biely lesklý 

lak, 2 zásuvky, 341,08 € VYSOKÁ SKRINKA, biely lesklý 

lak, police v dekore orech, 320,47 € ZÁVESNÉ WC Cubito, 

s funkciou Total Clean, zaručujúce dokonalé umytie, 168,53 € 
WC SÚPRAVA, séria Design, sklo, chróm, 29,78 € DVOJITÝ 

DRŽIAK toal. papiera, séria Design, chróm, 31,84 € DRŽIAK 

UTERÁKA, seria Design, chróm, 42,71 € ZRKADLO, 55 × 64 cm, 

123,08 € OSVETLENIE, halogénové, IP44, 100 W, 75,96 € 
PODOMIETKOVÝ MODUL pre závesné WC, 142,96 € 
TLAČIDLO Dual Flush, k podomietkovému modulu, matný chróm, 

záruka 5 rokov 49,28 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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1  UMÝVADLO, asymetrické, 60 × 34,5 cm, 100,76 € 
2  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Mio, s automatickou zátkou, 

chróm, 108,74 € 3  DRŽIAK UTERÁKA, séria Design, chróm, 42,71 € 
4  STREDNE VYSOKÁ SKRINKA, police v dekore orech, 320,47 € 

Viete, že...
praktické umývadlá Pure je mož-

né umiestniť na dosku, doplniť ich 

skrinkou alebo len zavesiť na stenu 

a doplniť chrómovaným sifónom? 

Či už zvolíte umý vadlo (50, 60, 

80 × 34,5 cm), alebo dvojumývadlo 

(100 × 34,5 cm) s asymetricky umiest-

nenou batériou, vždy vo vašej kúpeľ-

ne ušetríte priestor.

Viete, že...
čisto biely nábytok môže kúpeľňu 

naplniť jemnými orechovými tón-

mi? Potešiť sa nimi môžete zakaž-

dým, keď otvoríte skrinky unikátnej 

kúpeľňovej zostavy Pure. Ich luxus-

ný vzhľad zdôrazňujú rafinovane 

umiestnené chrómované úchytky vy-

tvorené na mieru a spoločne s ke-

ramikou tak vytvárajú elegantnú 

kombináciu. 

6
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DETAIL SKRINKY 

POD UMÝVADLO 

50 cm, 2 zásuvky 

341,08 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

4

na keramické 

výrobky 

a doplnky JIKA
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SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO

100 × 34 cm

lesklý biely lak, 2 zásuvky, vnútorná časť

v dekore orech

470,75 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

DVOJUMÝVADLO

100 × 34,5 cm

251,90 €

Poznámka: táto batéria nie je 

v ponuke JIKA. Odporúčame 

batérie Mio.

34,5 c
m



SKLENENÁ POLICA 

60 cm, chróm

15,68 €

DRŽIAK S MYDLOVNIČKOU 
chróm 

16,56 €
DRŽIAK UTERÁKA

22,5 cm, chróm

23,54 €

DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA

chróm, s krytem

40,08 €

DRŽIAK SO SKLENENÝM

DÁVKOVAČOM 
203 ml 

26,87 €

HÁČIK

chróm

6,34 €

DRŽIAK SO SKLENENÝM

POHÁRIKOM

chróm

17,84 €
8



DRŽIAK UTERÁKA

30 × 12,5 cm, chróm

46,63 €

DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA

dvojitý, 32,5 × 7,5 cm, chróm

31,84 €

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

DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA

STIERKA NA SKLO

s držiakom na stenu

(séria Mio)

14,77 €

DRŽIAK SO SKLENENÝM

DÁVKOVAČOM

12 × 10 × 16 cm, chróm

24,19 €

DRŽIAK SO SKLENENOU

MYDLOVNIČKOU 

12 × 10 cm, chróm 

10,02 €

HÁČIK NA UTERÁKY 

chróm

6,48 €



SRDCE VEĽKEJ 
KÚPEĽNE
Život sa skladá z obyčajných okamihov, ktorých jedinečnosť si 

často neuvedomujeme. Ak snívate o veľkej a vzdušnej kúpeľni, 

uskutočnite svoje plány. Odmenou vám bude jedinečný pocit 

vždy, keď do nej vstúpite. 

Nebojte sa, ani veľká kúpeľňa nemusí vždy znamenať viac 

práce s upratovaním. S povrchovou úpravou JIKAperla bude 

údržba jednoduchá.

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 

180,42 €
ASYMETRICKÉ UMÝVADLO 75 × 45 cm, pravý variant, 

záruka 10 rokov, 180,42 € UMÝVADLOVÁ BATÉRIA 

PÁKOVÁ so zátkou Click-Clack, 116,80 € SKRINKA POD 

UMÝVADLO, biela, 1 zásuvka, bez držiaka 282,19 € 
STREDNE VYSOKÁ SKRINKA, biela s dvierkami v matnom 

vyhotovení skla, 427,89 € ZRKADLO, hlinikový rám, 

64 × 55 cm, 123,08 € OSVETLENIE, halogénové, 100 W, 

IP44, 79,14 € POLICA, biela, dĺžka 32 cm, 62,18 € 
VAŇA Cubito, 170 × 75 cm, 100% akrylát, 100 % akrylát, 

zápustná verzia, bez podpier, 255,58 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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ASYMETRICKÉ UMÝVADIELKO

45 × 25 cm, pravé, záruka 10 rokov

72,62 €

MYDLOVNIČKA

chróm, sklo

23,11 €

SIFÓN Cubito

chróm, mosadz

48,91 €na keramické 

výrobky JIKA

Viete, že...
asymetrické umý vadlá sú ako stvorené 

p r e  m a l é  k ú p e ľ n e?  A j  p r i  z a c h o v a n í 

odkladacej plochy ušetria vďaka užšiemu 

tvaru a  netradične umiestnenej batérii 

drahocenné miesto.

SKRINKA POD UMÝVADIELKO

výklopná, biela 

209,05 €
 

1  SKRINKA POD UMÝVADIELKO, s dvier-

kami, farba wenge, 164,88 € 
2  UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA Nariva, 

novinka, 44,42 € 3  HÁČIK NA RUČNÍKY, 

séria Mio,10,42 € 4  MYDELNIČKA, séria 

Design, 10,02 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka

1

2

4

3
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TIP
Luxusná scéna pre temné zákutia

Asymetrické malé umývadielko Cubito je luxusným variantom na využitie každého 

zákutia v podkrovných bytoch, v malých kúpeľniach, v  izbách pre hostí, ale i pri 

riešení miesta v penziónoch. Umývadielko je možné doplniť skrinkou a získať tak 

ďalší príjemný priestor na uloženie potrebných vecí.

ZRKADLO 

96 × 32 cm

116, 84 € KOMBINAČNÝ KLOZET MIO

Dual Flush 3/6l,

cena bez sedátka

239,47 €

SKRINKA POD UMÝVADIELKO

výklopná, so sklenenou poličkou, farba 

wenge

194,09 € WC SÚPRAVA

séria Design

29,78 €

novinka



DETAIL STREDNE

VYSOKEJ SKRINKY

korpus biely, dvierka matné sklo

427,89 €

ZRKADLO

hlinikový rám, 128 × 64 cm, cena 

bez osvetlenia

236,04 €

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO

dve zásuvky, vyhotovenie fi no/béžový 

lesklý lak

603,90 €

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO

jedna zásuvka, vyhotovenie fi no 

321,92 €

STREDNE VYSOKÁ SKRINKA 

96 × 32 × 30 cm, fi no, 

dvierka matné sklo

408,59 €

14

Viete, že...
k stále modernému dvojumývadlu Cubito 

je teraz možné vybrať novú skrinku pod 

umývadlo s väčším úložným priestorom? 

N av y š e  j e  k   d i s p oz í c i i  a j  v   t r e n d ovej 

farebnej kombinácii  f ino a  béžov ý lak . 

Je možné ju doplniť držiakom na uteráky 

v designe Cubito.

PODOMIETKOVÝ MODUL 

pre zavesné WC, vrátane 

tlačidla Dual Flush

192,24 € 
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PODOMIETKOVÝ MODUL

pre závesné WC s rámom, vrátane 

tlačidla vo vyhotovení matný chróm 

226,74 €

VYSOKÁ SKRINKA

jednodverová, korpus biele lamino 

s dekorom dreva, dvierka biely 

lesklý lak

424,12 €

ZRKADLO

55 × 64 cm, hliníkový rám

123,08 €

ZÁVESNÝ KLOZET Cubito 

s funkciou Total Clean 

168,53 €
Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk
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POLIČKA VEĽKÁ, 

vyhotovenie fi no, 

dĺžka 64 cm

68,03 €

STOJACE WC Mio

Vario odpad, 

cena bez WC dosky

142,82 €
KONTAJNER NA KOLIESKACH

fi no alebo wenge, možno

doplniť sedákom

420,44 €

7

1

5

2

4

6

SEDÁK NA KONTAJNERY

béžovy, umelá koža 

71,90 €

3

PODOMIETKOVÝ MODUL 

pre samostatne stojace WC,

cena bez tlačidla

98,58 € 
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DVOJUMÝVADLO

130 × 48,5 cm

369,34 €

VYSOKÁ SKRINKA

wenge, stredné dvierka kvetinový 

dekor Cubito, cena vrátane nožičiek, 

bez krycej dosky

519,64 € ZRKADLO

128 × 64 cm

236,04 €

SKRINKA POD DVOJUMÝVADLO

2 zásuvky, 129 × 67 × 46 cm, vrátane 

nožičiek a držiaka na uteráky 

644,56 € 

Viete, že...

už nemusíte ráno bojovať s ostatnými členmi 

domácnosti o miesto pri umývadle? Zado-

vážte si hneď dve, a vyhnete sa ranným fron-

tám. Vhodnou voľbou je tiež dvojumývadlo, 

ktoré ušetrí priestor a vašu peňaženku. 

1  DOSKA s výrezom pre umývadlo Cubito 65 cm, fi no, dĺžka 128 cm, 132,96 € 
2  PODPERA pod umývadlovú dosku, vhodná ako držiak uteráka, 51,99 € 
3  UMÝVADLO, 65 cm, 94,01 € 4  DOSKA s výrezom pre 2 umývadlá Cubito 65 cm, 

wenge, dĺžka na želanie (od 135 do 220 cm), 193,82 € 5  SAMOSTATNÁ SKRINKA 

pod dosku, wenge, 1 ks, 242,71 € 6  UMÝVADLOVÁ SKRINKA s umiestením pod 

dosku, wenge, 1 ks, 246,64 € 7  ZRKADLO, séria Clear, s integrovaným bočným LED 

osvetlením, 60 × 81 cm, IP44, 14 W, 205,62 € Zrkadlo je možné doplniť vyhrievacou 

fóliou proti oroseniu 25,49 €

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

1

2

3

4

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, so zátkou Click-Clack, chróm, 116,80 € 2  VAŇOVÁ KOHÚTIKOVÁ 

BATÉRIA, bez sprchovej súpravy, chróm, 149,10 € 3  HORNÁ SPRCHA, so sprchovým ramenom, 

chróm, 102,40 € 4  RUČNÁ SPRCHA, chróm, 14,14 € 5  RUČNÁ SPRCHA, chróm, 13,64 € 
6  VAŇOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 3-polohový prepínač na ručnú a hornú sprchu 

a napúšťanie vane, chróm, 246,26 € 7  ROHOVÝ VENTIL, 3/8” - 1/2”, chróm 2 ks, 16,56 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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DRŽIAK ČASOPISOV

chróm

73,68 €

KERAMICKÝ DÁVKOVAČ

chróm

32,03 €

DRŽIAK UTERÁKOV

chróm

23,96 €

POLICA

dĺžka 50 cm, sklo, 

chrómované držiaky

20,64 €

ZÁVESNÁ TYČ NA UTERÁKY

55 cm, chróm

64,84 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



Ložiskové posuny pre jednoduché 

otváranie a zatváranie.

VÝHODY SPRCHOVÝCH KÚTOV:
  Kompatibilita s vaničkami JIKA (Ravenna, 

Neo Ravenna, Olymp, Sofi a).

  6mm bezpečnostné sklo transparentné 

alebo s kvetinovým dekorom (Cubito)

 Masívne strieborné profi ly.

 Špeciálna úprava JIKAperla GLASS.

  dporúčané prípravky na údržbu Clean All 

a Conditioner.

 Magnetické tesnenia pojazdných dverí.

Viete, že...
kvetinový dekor sprchového kúta kúpeľňu príjemne zútulní 

a transparentne prevzdušní a zväčší? Bezpečnostné sklo odo-

lá aj vodným hrám najmenších členov domácnosti a s mini-

málnou námahou ho udržíte čisté vďaka povrchovej úprave 

JIKAperla GLASS. Šetrite svoj čas, čím rýchlejšie poupratujete, 

tým skôr sa budete môcť venovať dôležitejším veciam!

Masívny strieborný lesklý profi l 

sprchového kúta s logom JIKA.

Minimalistické držadlá dverí

sprchového kúta sú výrazným

dizajnovým prvkom

Výklopný systém pre pohodlnejšiu 

údržbu. Magnetické lišty zaručujú 

dokonalú tesnosť.

VÝHODY KERAMICKÝCH VANIČIEK: 
  Predĺžená záruka keramiky JIKA je 10 rokov.

  Protišmyková úprava ANTISLIP.

  Odolnosť proti zmenám teploty a poškriabaniu.

   Odporúčame kombinovať so sprchovými kútmi 

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

20
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na keramické vaničky

TIP
Nebojte sa keramiky 

Tradičné prírodné materiály si kvôli overenej kvalite opäť 

nachádzajú cestu do kúpeľní. Ich povrch je nielen krásny, 

ale oceníte aj jeho ľahkú údržbu a  vysokú odolnosť 

proti poškriabaniu. Stopercentná tvarová stálosť 

a neobmedzená životnosť z nich vytvára jedinečné kúsky, 

ktoré ocení každý, kto si potrpí na kvalitu a precíznosť.

SPRCHOVÝ KÚT CUBITO

80 × 80 cm, výška 185 cm,

transparentný, 6mm sklo

381,47 €

KERAMICKÁ VANIČKA 

Neo Ravenna

80 × 80 cm

108,83 €



kompletný sortiment na www.jika.sk
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Jednoduché línie hliníkových profi lov 

kútu i výrazného madla.

Výklopný systém s pojazdovými 

ložiskami pre pohodlnejšiu údržbu.

Detail sklenenej výplne kútov 

v dizajne Arctic
VÝHODY:

 Predĺžená záruka 5 rokov

  Kompatibilita s vaničkami JIKA 

(Ravenna, Neo Ravenna, Olymp, Sofi a).

 Masívne strieborné profi ly. 

 Špeciálna úprava JIKA perla GLASS.

  Odporúčané prípravky na údržbu Clean All a Conditioner.

 Výška sprchových kútov a dverí 1 950 mm.

  6mm bezpečnostné sklo transparentné alebo s dekorom Arctic.

Viete, že...
sprchové kúty Cubito pure veľmi jednoducho prispôsobíte rozmerom svo-
jej kúpeľne? Vybrať si môžete z troch typov zatvárania dverí – posuvných 
dvojdielnych, jednokrídlových alebo skladacích. A to dokonca bez ohľa-
du na tradičné rozmery sprchových kútov a dverí. JIKA prichádza na trh 
s novinkou, ktorá ľahko vyrieši ťažkosti s príliš veľkými rozmermi niky pre 
sprchový kút. Rozširovací profi l radu Cubito je jednoduché a veľmi chytré 
riešenie ako si pomôcť. Takmer neviditeľne „nastaví“ sprchový kút či dvere 
a jednoducho, ale hlavne spoľahlivo uzavrie celý priestor, ktorý máte k dis-
pozícii. Je možné použiť jeden profi l z každej strany dverí a rozšíriť tak ste-
nu sprchového kúta o 20–35 mm v prípade jedného rozširovacieho profi lu, 
resp. o 40–70 mm pri pridaní dvoch profi lov. Cena profi lu: 37,40 €

Clean All, 
čistiaci prostriedok, 
akčná cena 13,79 €
z koncentrátu 

0,5 l vyrobíte až 
100 litrov roztoku.

Conditioner,
špeciálna emulzia, 
akčná cena 27,01 €

s 0,5 l emulzie
vystačíte 1 rok

SPRCHOVÉ DVERE

jednodielne, 80 × 195 cm, sklo Arctic

243,61 €

SPRCHOVÉ DVERE

dvojdielne, 100 × 195 cm, 

transparentné sklo 

278,71 €

19
5 

cm

PEVNÁ STENA

sklo Arctic, 80 × 195 cm

184,88 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



VDÝCHNITE 
KÚPEĽNI ŽIVOT
Hrajte sa s  farbami, odviažte sa a vdýchnite kúpeľni život. 

Kúpeľňový nábytok prináša toľko mwžností, iba nájsť odvahu 

Prekvapia vás premyslené úložné priestory a kvalitné spracovanie 

v každom detaile. Aj jednoduchý dizajn skrýva nečakané. 

UMÝVADLO, šírka 85 cm

175,61 €
VYSOKÁ SKRINKA biela, 256,10 € ZRKADLO S POLICOU, 116,86 € 

SKRINKA pod umývadlo, 1 zásuvka, biela, 193,25 € 
UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Mio, chróm, 108,74 € TLAČÍTKO 

k podomietkovému modulu, chróm mat, 49,28 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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BIDET

stojaci, záruka 10 rokov

111,25 €

KOMBINAČNÁ WC MISA S NÁDRŽKOU

Vario odpad, hlboké splachovanie

239,47 €

POLICOVÝ DIEL

hĺbka 32 cm

68,48 €

WC DOSKA S POKLOPOM,

antibakteriálna, duroplastová 

WC doska so spomaľovacím 

mechanizmom Slowclose

77,96 €
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ASYMETRICKÁ VAŇA

100 % akrylát, 150 × 105 cm,

zápustná, vrátane podpier,

(160 × 105 cm, 413,96 €)

361,07 €

2

1

3

4

5

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, 

s automatickou zátkou, chróm, 

108,74 € 2  DVOJUMÝVADLO, 

130 cm, 292,99 € 3  SKRINKA pod 

dvojumývadlo, 2 zásuvky, orech, 

293,44 € 4  DVOJITÝ DRŽIAK 

so sklenenými pohárikmi, chróm, 

26,08 € 5  DVOJITÝ HÁČIK 

NA UTERÁKY, chróm, 17,08 € 

Poznámka: Akrylátovú vaňu Mio 

ponúkame tiež vo variante s panelom.

Viete, že...
nie veľkosť, ale tvar vane určuje komfort 

relaxácie? Jemné krivky rohovej vane 

MIO uspokoja aj najnáročnejších 

pôžitkárov bez nároku na priestor. 

Akrylátová vaňa sa dá zladiť buď 

so zvyškom kúpeľne pomocou obloženia, 

alebo využiť špeciálny akrylátový 

panel, ktorý podobne ako vaňa nemení 

v priebehu času svoju farbu. 

TIP
K asymetrickej vani odporúčame vaňovú 

zástenu Mio, ktorá je vyrobená 

z bezpečnostného 6 mm 

transparentného skla s úpravou 

JIKAperla GLASS. Cena 298 €

 

Viac informácií na www.jika.sk.

kompletný sortiment na www.jika.sk

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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TLAČIDLO PL3 DUAL FLUSH

k podomietkovemu modulu, biele 

28,57 €

ZÁVESNÝ KLOZET 

s funkciou Total Clean

zaručujúci dokonalý oplach

146,08 €
ZÁVESNÝ BIDET

bez postranných otvorov 

na pripojenie vody

139,08 €

ZRKADLO

64 × 57 cm

(polica pod zrkadlo, 53,72 €)

63,13 €

UMÝVADLO

55 × 43 cm

záruka 10 rokov

61,12 €

UMÝVADLOVÁ SKRINKA

orech, 1 zásuvka, 65 × 39 cm

165,92 €

K ZÁVESNÉMU WC

SI NEZABUDNITE

ZVOLIŤ TEN SPRÁVNY 

PODOMIETKOVÝ 

MODUL A TLAČIDLO.



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

vodný kameň, 108,74 € 2  UMÝVADLO, 60 × 47 cm, 66,76 € 3  STREDNE VYSOKÁ 

SKRINKA, s 2 zásuvkami, dvierka v dekore orech, 197,16 € 4  UMÝVADLOVÁ SKRINKA, 

dvierka orech, 165,92 € umývadlovým skrinkám Mio odporúčame miesto šetriaci sifón, 26,32 €

UMÝVADLO SO SKRINKOU

60 cm, 2 zásuvky, dekor orech

278,86 €

Viete, že...
naši dizajnéri myslia pri navrhovaní 

nábytku ako na dizajn, tak na 

jednoduchú inštaláciu? Vďaka 

špeciálnemu 3D uchyteniu zavesíte 

skrinky aj na nerovné steny 

v panelákových kúpeľniach. 

Na rozdiel od lacnejšieho nábytku 

používame kvalitné lepidlá 

a na všetkých dieloch aplikované 

odolné ABS hrany zabránia 

mechanickému opotrebovaniu 

najviac namáhaných častí.

1

2

4

3

BIELA/BOLTONBIELA/ORECHBIELA/BIELA

27

kompletný sortiment na www.jika.sk

Zásuvka je testovaná 

na zaťaženie 30 kg.

HOME SERVIS
záruční servis u zákazníkazáručný servis u zákazníka
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1

5

4

6

7

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s funkciou Optim Eco, chróm, 108,74 € 2  HORNÁ 

SPRCHA s dažďovým efektom, chróm, 43,82 € SPRCHOVÉ RAMENO (objednať 

zvlášť), 19,79 € 3  SPRCHOVÝ SET obsahuje ručnú sprchu (5 funkcií), držiak a hadicu 

1,7 m, 48,94 € 4  PODOMIETKOVÁ BATÉRIA vaňová-sprchová, s prepínačom, 

92,57 € 5  DRŽIAK ručnej sprchy, otočný, 7 € 6  DREZOVÁ BATÉRIA s výsuvnou 

sprchou, chróm, 108,68 € 7  ROHOVÝ VENTIL, 3/8” - 1/2”, chróm, 2 ks, 15,76 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

2

3

kompletný sortiment na www.jika.sk

20 cm

PRIETOK 
9 l/min.



KOŠÍČEK NA MYDLO

chróm

21,48 €

DRŽIAK TOALETNÉHO 

PAPIERA

chróm

35,68 €

DVOJHÁČIK 

NA UTERÁKY

chróm

17,08 €

POLICA NA UTERÁKY 

SO ZÁVESNOU TYČOU

dĺžka 59 cm, chróm

80,76 €

29

kompletný sortiment na www.jika.sk

na doplnky 

Mio



DOKONALÝ 
KOMFORT 
V KAŽDOM 
DETAILE
Dizajnové umývadlo, veľkorysé dvojumývadlo, atypický sprchový 

kút, tvarovaná vaňa, priestorné odkladacie plochy, dostatok rôz-

nych skriniek v luxusnej povrchovej úprave. Taká môže byť kúpeľ-

ňa vašich snov. Rešpektuje cit pre prepracovanie každého detailu, 

ladí s rôznymi štýlmi interiérov.

Kúpeľňový rad Tigo je pestrá paleta, z ktorej ako maliar stvoríte 

majstrovské, nadčasové dielo pre početnú rodinu, pre náročný 

pár aj pre skromnejšie priestory. 

novinka



31

DVOJUMÝVADLO 125 × 38,5 cm 

300,83 €
DVOJUMÝVADLO, 125 × 38,5 cm so skrinkou, 2 zásuvky, biela, 571,55 € ASYMETRICKÁ VAŇA 160 × 80/70 cm, zápustná 

verzia, ergonomicky tvarovaná, 237,12 € PANEL k vani, 100% akrylát, 121,31 € VAŇOVÁ ZÁSTENA, 6mm bezpečnostné 

sklo, zakrivená, pravá verzia, 80 × 150 cm, vhodná aj na sprchovanie, 268,97 € NÍZKA SKRINKA, biela, s dvierkami 

a 1 zásuvkou, 226,32 € SPRCHOVÁ SÚPRAVA MIO, držiak, ručná sprcha(1 funkcia), sprchová hadica, 43,62 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



TIP
Elegantné riešenie úzkeho priestoru

Atypický sprchový kút TIGO 100 × 80 cm 

je na slovenskom trhu úplne ojedinelou 

ponukou. Je možné ho zakúpiť vrátane 

vaničky za 587,88 €. Vyrieši úzke, dlhšie 

priestory, ktorých dispozíciu nie je možné 

ani pri náročných rekonštrukciách pozme-

niť. Jeho konštrukcia počíta napríklad 

i s umiestnením práčky v tesnej blízkosti, 

bez toho by to bránilo pohodlnému vstu-

pu či otváraniu. 

4

6

5

7

2

1

3

8

novinkarozmer kúpeľne 1,75 × 2,6 m
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1,75 m

2,6 m

2

1,75 m

2,6 mm

1  ASYMETRICKÝ SPRCHOVÝ KÚT Tigo, 100 × 80 cm, 6mm transparentné sklo s úpravou JIKAperla GLASS, 

novinka, 407,33 € 2  SPRCHOVÝ STĹP Lyra, polohovateľná výška, 161,33 € (cena bez sprchového príslušenstva) 

3  ASYMETRICKÁ KERAMICKÁ VANIČKA Tigo, 100 × 80 cm, novinka, 180,55 € 4  UMÝVADLO 65 cm 

so skrinkou,biela, novinka, 379,62 € 5  NÁSTENNÁ SKRINKA, biela, 174,19 € 6  DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA 

Pure, chróm, 40,08 € 7  POLICA NA UTERÁKY Pure, so závesnou tyčou, chróm, 98,36 € 8  WC SÚPRAVA Pure, 

chróm, sklo, 25,68 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.



Viete, že...
ponuka umývadiel Tigo 

začína asymetrickým umý-

vadielkom 45 × 24cm s vý-

klopnou skrinkou a končí 

dvojumývadlom s veľkory-

sou odkladacou plochou? 

Nové umývadlá s jemnou 

líniou priehlbne majú rôzne 

široké odkladacie plochy. 

Vytvoria neprehliadnuteľ-

nú dizajnovú bodku za štý-

lom vašej novej kúpeľne.

4

5

2

1

3

kompletný sortiment na www.jika.sk

rozmer kúpeľne 1,2 × 2,6 m

UMÝVADLO

65 × 38,5 cm

91,92 €

Šnúra na prádlo

séria Generic

26,63 €

DRŽIAK POD UMÝVADLO

chróm

41,58 €

novinka
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štý-
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1  SPRCHOVÉ DVERE Cubito pure, 

120 × 80 cm, 6mm transparentné sklo 

s úpravou JIKAperla GLASS, 310,60 € 

2  POLICA POD UMÝVADLOM biela, 

dĺžka 65 cm, 97,52 € 3  KERAMICKÁ 

VANIČKA Neo Ravenna, 120 × 80 cm, 

283,91 € 4  UMÝVADLOVÁ 

BATÉRIA Talas, chróm, 24,20 € 
5  SIFÓN Mio, chróm, 36,42 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

TIP
JIKA ponúka celú radu 

praktických vylepšení.

Vysúvacia šnúra na prádlo 

zo série Generic vás 

napríklad zbaví problému, 

kam s drobným prádlom 

či kam prehodiť mokrý 

pršiplášť. Šnúra je dlhá 

2 metre a vyťahuje sa 

zo zásobníka s priemerom 

9 cm pevne pripevneného 

na stene.
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1

3

1  ASYMETRICKÉ UMÝVADIELKO 45 × 24 cm, s výklopnou skrinkou, 237,79 € 2  VÝKLOPNÁ SKRINKA, 

biela, možno objednať len spoločne s umývadielkom Tigo, 45 × 24 cm 3  OSVETLENIE Stella, 230 V, 6 W, 

umiestnenie na hranu zrkadla, 95,58 € 4  ZRKADLO, séria Clear, 45 × 81 cm, 70,85 € 5  ZÁVESNÝ KLOZET, 

dĺžka 49 cm, 103,02 € 6  PLYTKÁ SKRINKA, zelená, 209,75 € (na fotografi i sú 2 skrinky inštalované nad 

sebou) 7  PODOMIETKOVÝ MODUL s rámom pre závesné WC, 177,46 € TLAČIDLO single fl ush, biele, 

28,57 € 8  ODPADKOVÝ KÔŠ, séria Generic, 5 litrov, leštená nehrdzavejúca oceľ, 19,55 € 9  DRŽIAK 

toaletného papiera, séria Pure, s krytom, chróm, 40,08 € 10  POLICA NA UTERÁKY, séria Basic, chróm, 70,69 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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4

1

2

5

3

PODOMIETKOVÝ MODUL

pre zavesné WC

142,96 €

SPRCHOVÝ KÚT Cubito pure 80 × 80 cm, 

s predĺženou zárukou 5 rokov, výška 195 cm

396,08 €

UMÝVADLO SO SKRINKOU

55 × 41 cm, skrinka vo vyhotovení 

woodline mokka, výhodna cena 

kompletu 

249,40 € 

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

woodline mokka, 226,91 € 3  ZRKADLO 55 × 81 cm s integrovaným osvetlením, séria 

Clear, žiarivka, IP44, 14 W, 203,82 € 4  ROHOVÝ KOŠÍČEK séria Generic, 20 × 20 × 6 cm, 

chróm, 35,05 € 5  SPRCHOVÁ TYČ Mio, 32,80 € 6  POLICA NA UTERÁKY, séria Pure, 

chróm, 32,80 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk

49 cm

35



36

3

2

4

9

8

7

6

1

5

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Tigo s automatickou zátkou, chróm, 68,29 € 2  UMÝVADLO SO SKRINKOU, 55 × 37 cm, 

o zásuvkou, zelená, výhodná cena 328,81 € 3  VYSOKÁ SKRINKA, dvojdverová, 4 sklenené police, zelená, 396,35 € 
4  SPRCHOVÝ KÚT Lyra plus, 90 × 90 × 190 cm, s úpravou JIKAperla GLASS, záruka 3 roky, 303,50 € 5  KERAMICKÁ 

VANIČKA Ravenna, 90 × 90 cm, 163,26 € 6  RUČNÁ SPRCHA Lyra plus, 3 funkcie prúdu, 14,14 € 7  SPRCHOVÁ BATÉRIA 

Tigo bez príslušenstva, 60,23 € 8  SPRCHOVÁ HADICA Mio, 2 m so systémom Anti twist proti prekrúteniu, zosilnená 

strieborným PVC, 18,80 € 9  WC DOSKA S POKLOPOM Slowclose, 67,18 € 10  HORNÁ PLYTKÁ SKRINKA, biela, 174,19 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

10



DRŽIAK ČASOPISOV

Cubito

73,68  €

WC DOSKA SLOWCLOSE

antibakteriálna, duroplast, 

ľahko odnímateľná

67,18 €

Viete, že ....
závesné WC Tigo má dĺžku iba 49 cm? Ak ho navyše doplníte 

WC doskou s poklopom Slowclose, získate jedinečne 

tichého spoločníka, ktorý bez straty pohodlia usporí cenné 

centimetre malej kúpeľne. Skrátená dĺžka klozetu neznamená 

skrátenie sedadla.

Navyše, k závesnému WC alebo kombi klozetu TIGO môžete 

použiť WC dosku, ktorá splní funkciu bidetu. WC doska 

Multiclin materskej značky Roca s ručným ovládacím displejom, 

vybavená sušičom a dvomi dýzami TIGU skvelo sadne a vaša 

malá kúpeľňa zdvojnásobí svoje možnosti. Cena: 798,54 €

KOMBINAČNÝ KLOZET

kapotovany k stene, s dĺžkou 62 cm, 

variabilne pripojenie odpadu

209,60 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

ÚSPORNÉ SPLACHOVANIE DUAL 

FLUSH 3 / 4,5 LITRA 

NÁDRŽ PROTI OROSENIU

62 cm

TLAČIDLO 

k podomietkovemu modulu 

28,57 €

ZÁVESNÉ WC 

s dĺžkou 49 cm

103,02 € 
WC DOSKA MULTICLIN ADVANCE

Round, značka Roca, Softclose 
37

TIP
V sortimente Jika si môžete 

kúpiť kombinované WC 

s úsporným splachovaním 

s nádržkou 3 / 4,5 l, ktorá je 

navyše zabezpečená proti 

oroseniu a kondenzácii vlhkosti. 

Plne kapotovaný záchod 

zaisťuje jednoduchú údržbu 

a vďaka dĺžke 62 cm predstavuje 

ideálne riešenie pre panelákové 

kúpeľne aj bez nutnosti búrať. 



38

1  KORPUS BIELY, DVIERKA BIELY LAK 

2  KORPUS A DVIERKA WOODLINE 

MOKKA 3  KORPUS A DVIERKA 

WOODLINE CREME 4  KORPUS 

WOODLINE CREME, DVIERKA BIELY 

LAK (na objednávku) 5  KORPUS 

A DVIERKA ZELENÝ LAK (na objednávku)

1 2

3 4 5

kompletný sortiment na www.jika.sk

FAREBNÉ VARIANTY NÁBYTKU

Nabytok Tigo je možné doplniť plechovými 

organizérmi na ukládanie potrebných drobností. 

Viete, že...
s nábytkom série TIGO využijete aj najmenší kúsok 

voľného miesta? Nech už sú priestorové dispozície 

kúpeľne akékoľvek, oceníte šikovne navrhnuté 

úchytky, ktoré neprekážajú a neobmedzujú vo 

voľnom pohybe. S prehľadným vnútorným členením 

skriniek a plechovými organizérmi ukryjete všetky 

drobnosti, ktoré sa doteraz voľne povaľovali na vani. 

Plno sa vysúvajúce pojazdy zásuviek vám zabezpečia 

maximálnu využiteľnosť úložného priestoru. Séria 

TIGO nielenže ušetrí drahocenné centimetre, ale 

navyše aj peňaženku, pretože aj najmenšie umývadlo 

kúpite v súprave so skrinkou za výhodnú cenu. Teraz 

záleží už iba na vás, akej farbe nábytku dáte prednosť. 

Hravej zelenej, jemnej bielej alebo teplej orieškovej. 

Zásuvka je testovaná 

na zaťaženie 30 kg.



Viete, že...
zrkadlá série Clear môžu mať špeciálnu fóliu proti 

zahmlievaniu? Len si spomeňte, ako to vždy v malej 

kúpeľni vyzerá, keď si doprajete výdatnú sprchu. 

Odteraz už žiadne prácne leštenie!

TIP
Séria Clear je doplnená o osvetlenie, ktoré ožiari priestor 

okolo zrkadla jasným, ale príjemným svetlom. Svoje 

uplatnenie nájde predovšetkým v malých panelákových 

kúpeľniach bez denného svetla. Vďaka bezpečnému stupňu 

krytia IP44 ho môžete umiestniť do zóny 60 cm od vane.

ZRKADLO S INTEGROVANÝM

OSVETLENÍM

séria Clear 70 × 81 cm, IP44, 

žiarivka, 14 W

209,66 €

DETAIL ZRKADLA

séria Clear s fóliou proti oroseniu

(osvetlenie Viola, 40 W 24,55 €) 

70,85 €

OSVETLENIE 

Celina, 230 V, IP44, inštalácia na hranu 

zrkadla, 10 W

115,63 €

OSVETLENIE

Alena, 230 V, IP44 inštalácia

na hranu zrkadla, 6 W

95,58 €

OSVETLENIE 

Stella, 230 V, IP44 inštalácia

na hranu zrkadla, 6 W

95,58 €

Priestor za zrkadlom 

umožňuje pohodlné pripo-

jenie k elektrickej sieti.
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SPRCHOVÝ KÚT

Lyra plus 80 × 80 × 190 cm,

transparentný s úpravou

JIKAperla GLASS pre ľahšiu údržbu 

280,25 €

VYSOKÁ SKRINKA

4 sklenené police 

162 × 30 × 27 cm

396,35 €

UMÝVADLO SO SKRINKOU 

umývadlo 55 × 37 cm, skrinka

52 × 30 cm so zásuvkou, zelená,

výhodna cena za komplet

328,81 €

ZRKADLO S OSVETLENÍM 

séria Clear, 55 × 81 cm, žiarivka 

203,82 €

Na keramické 

výrobky



37 cm
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DVOJUMÝVADLO

125 × 38,5 cm

300,83 €

UMÝVADLO

65 × 38,5 cm

91,92 €

ASYMETRICKÉ UMÝVADLO

70 × 37 cm, bez nábytku

103,02 €

UMÝVADLO

100 × 38,5 cm

181,43 €

UMÝVADLO

55 × 37 cm, so skrinkou, mokka

244,64 €

Viete, že...
moderné umývadlá TIGO s netradične umiestnenou batériou sú 

hlboké iba 38,5 cm a ponúkajú sa v šírkach 65, 80, 100 a 125 cm? 

Interiér podľa potreby dotvorí skrinka pod umývadlo či len 

chrómovaný sifón a poličky v rôznom farebnom vyhotovení.

novinka

novinka

novinka

38
,5 

cm

38
,5 

cm

kompletný sortiment na www.jika.sk

37 cm
Umývadlá Tigo je možné zakúpiť vo výhodnom 

balenie so skrinkou. Sú zabalené v jednej krabici, 

čo nielen zjednodušuje prepravu, ale predovšet-

kým ponúka výraznú zľavu.
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1  UMÝVADLO SO SKRINKOU 55 × 37 cm, vyhodná cena za komplet 293,24 € 2  ZRKADLO S INTEGROVANÝM OSVETLENÍM, 

séria Clear, 60 × 81 cm, LED, 185,88 € Možné doplniť o svetlo a vyhrievacu fóliu do rozmeru 57,4 × 27,4 cm, 25,49 € 3  VAŇOVÁ 

BATÉRIA bez sprchového setu, 76,37 € 4  DÁVKOVAČ NA MYDLO, séria Generic, 35,48 € 5  AUTOMATICKÝ VAŇOVÝ 

VÝPUST k vani, vrátane sifónu, 42,96 € 6  ČELNÝ PANEL k vani, 121,31 € (BOČNÝ PANEL, 100 % akrylát, 67,98 €) 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

VAŇOVÁ ZÁSTENA

80 × 150 cm, tvarovaná na vaňu

Tigo, 6mm bezpečnostné sklo

s úpravou JIKAperla GLASS

268,97 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

1

2

3

4

5

ZRKADLO SÉRIE CLEAR 

s integrovaným osvetlenim 

60 × 81 cm, bezpečnostné 

krytie IP44, žiarivka (cena

zrkadla s LED 185,88 €)

205,62 €

ASYMETRICKÁ VAŇA

160 × 80 / 70 cm, anatomicky tvarovaná 

so sprchovacou a kúpacou časťou, cena 

bez podpier, pre inštaláciu s panelom

261,80 €
6
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Viete, že...
vaňa a sprcha v jednom už nie je doménou len veľkých kúpeľní? 

Ergonomicky tvarovaná vaňa Tigo je v sprchovacom priestore 

široká 80cm, zbytok je o desať centimetrov užší a vojde sa teda 

pohodlne aj do menších priestorov. Dôležitým detailom je rovné 

dno v širšej časti, ktoré je potrebné pre bezpečný pohyb pri 

sprchovaní. Vaňu dopĺňa špeciálna zástena z bezpečnostného 

skla, ktorá presne kopíruje jej tvar.

UMÝVADIELKO 

SO SKRINKOU

vyklopné dvierka, výhodná cena 

za komplet

237,79 € 

1

3

2

4

1  PODHLAVNÍK, polyuretán, 

zvyšuje komfort vo vani, 18,83 € 
2  ČELNÝ PANEL k vani, 121,31 € 
3  BOČNÝ PANEL, 67,98 € 
4  VAŇOVÁ ZÁSTENA, 

80 × 150 cm, tvarovaná, vyrobená 

z bezpečnostného skla, opatrená 

úpravou JIKAperla GLASS, 268,97 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA
pákova s funkciou Ecodisk

68,29 €

24 cm

70 cm

80 cm

na akrylátové 

vane a panely
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2

3 Viete, že...
s kvalitnou vodovodnou 

batériou môžete znížiť spotrebu 

vody až o polovicu? Batérie 

značky Jika so špeciálnou 

kartušou ECODISK regulujú 

pootočením krúžku na kartuši 

teplotu zmiešanej vody; 

pružná zarážka upozorňuje na 

prechod do úseku s prietokom 

vody nad 50 %. A ďalej vďaka 

obmedzovaču prietoku OPTIM 

ECO reguluje aj optimálny 

prietok. Už nebudete dlho 

čakať na vodu s požiadovanou 

teplotou teplote, ani sa báť 

prípadného obarenia detí. 

Jednoducho vždy budete 

mať istotu, koľko vody a v akej 

teplote potečie z vášho 

vodovodného kohútika.

 

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou, chróm, 68,29 €
2  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ BATÉRIA s prepínačom, bez sprchovej 

súpravy, chróm, 76,37 € 3  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, bez 

príslušenstva, 56,18 € 4  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 

bez príslušenstva, 80,47 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

4

1

kompletný sortiment na www.jika.sk



6

5

8

7

45

5  DREZOVÁ BATÉRIA s horným otočným ramienkom, chróm, 64,24 € 
6  UMYVADLOVÁ/DREZOVÁ BATÉRIA nástenná, s otočným ramienkom, 

chróm, 72,32 € 7  DREZOVÁ BATÉRIA s otočným ramienkom, chróm, 64,28 €
8  SPRCHOVÁ BATÉRIA nástenná, bez sprchovej súpravy, chróm, 60,23 € 
9  RUČNÁ SPRCHA Lyra plus, 3 funkcie, odporúčame k sérii Tigo, 13,09 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

9



2,4 m2

JEDINEČNÝ KONCEPT PRE MALÉ KÚPEĽNE

Máte radi oblejšie tvary, ale vaša kúpeľňa je na ne veľmi malá?

So sériou Tigo si zariadite aj najmenšiu panelákovú kúpeľňu a pritom sa budete citiť príjemne a pohodlne. Navyše v nej nájdete 

priestor na práčku, vaňu, veľké umývadlo, sprchový kút a ďalšie kupeľňové zariadenie.
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BĚŽNÉ UMYVADLO 60 CM  
A STOJÍCÍ KOMBI KLOZET

 UMYVADLO 60 CM A
STOJÍCÍ KOMBI KLOZET TIGO
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2,3 m2 + 0,85 m2

Vaňa alebo sprchový kút? Večná otázka pre panelákové kúpeľne. Ergonomicky tvarovaná a priestorná vaňa Tigo s rozšírenou 

časťou a vaňovou zástenou nahradia kút a zapadnú aj do ťažko riešiteľného priestoru.

So sériou Tigo dokážete aj do panelákovej kúpeľne umiestniť práčku, ktorej miesto by bolo najskôr na chodbe alebo 

v kuchyni. Stačí klasické umývadlo nahradiť umývadlom Tigo (45 cm) s výklopnou skrinkou a sprchovací kút Mio doplniť 

vaničkou Olymp. Doplňte túto zostavu kombi klozetom (62 cm) alebo závesným WC Tigo (49 cm) a priestor na práčku, nad 

ktorú odporúčame ešte umiestniť plytkú skrinku, máte pripravený.

2,15 m2

46

Aj s veľkým umývadlom a práčkou môžete mať v kúpeľni dostatok miesta. Stačí si iba správne vybrať. Umývadlá série Tigo 

zaberú iba 37 cm a ušetria veľa drahocenného priestoru. Navyše, nad práčku si môžete umiestniť plytké skrinky a ukryť do nich 

všetko, čo potrebujete.

UMÝVADLO 60 cm 

A STOJACI KLOZET TIGO

BEŽNÉ UMÝVADLO 60 cm 

A STOJACI KLOZET
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UMYVADLO 70 CM A ZÁVĚSNÝ KLOZET TIGOUMÝVADLO 70 cm A ZÁVESNÝ KLOZET TIGO BEŽNÉ UMÝVADLO 60 cm A ZÁVESNÝ KLOZET
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Väčšina panelákovych kúpeľní neumožňuje umiestniť WC spoločne s umývadlom do jednej miestnosti. Séria Tigo však ponúka 

najkratší kombi klozet Tigo s hĺbkou 62 cm a k tomu set umývadla so skrinkou za skvelú cenu. Z pôdorysu je zrejmé, že Tigo si 

poradí s každým priestorom.

Vaňa alebo sprchový kút? Večná otázka pre panelákové kúpeľne. Ergonomicky tvarovaná a priestorná vaňa Tigo s rozšírenou 

časťou a vaňovou zástenou nahradia kút a zapadnú aj do ťažko riešiteľneho priestoru.

3,1 m2 + 1,3 m2
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3 m2

Ani malá kúpeľňa nie je chránená pred veľkým množstvom drobností, ktoré potrebujete niekam umiestniť. Plytké vysoké 

skrinky sú ako stvorené práve pre ne. Neuberajú priestor kúpeľne a pomôžu udržať v kúpeľni poriadok. Veľké zrkadlo priestor 

opticky zväčší a správne zvolené osvetlenie presvetlí každú panelákovú kúpeľňu.

UKÁŽKY RIEŠENIA KÚPEĽNÍ TIGO V PANELOVOM DOME
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KÚPEĽŇA, KTORÁ 
LADÍ S PRÍRODOU
Takzvaný country štýl nepatrí nutne iba na vidiek. Milovníci 

prírody si ho stále viac prenášajú i do svojich mestských bytov. 

Tradičné materiály, farby i tvary vyvolávajú príjemne nostalgické 

pocity. Je to potrebné zastaviť sa, vnímať, odpočívať…

Nikde inde sa nedarí bojovať s neúprosným životným tempom 

tak úspešne, ako v kúpeľni. Preneste si i vy kúsok prírody do 

svojho privátneho priestoru. A možno sa to práve vám a práve 

tu podarí. Čo? No predsa aspoň na chvíľku pozastaviť čas.

novinka

8
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NOVINKA

K ZÁVESNÉMU WC 

NEZABUDNITE 

ZVOLIŤ SPRÁVNY 

PODOMIETKOVÝ 

SYSTÉM A TLAČIDLO.

UMÝVADLO 60 × 45 cm 

so zárukou 10 rokov 

50,74 €
1  UMYVADLOVÁ BATÉRIA Nariva, páková, novinka, 44,42 € 2  SKRINKA 

POD UMÝVADO, jaseň, 284,80 € 3  VYSOKÁ SKRINKA, jaseň, 245,63 € 
4  ZRKADLOVÁ SKRINKA, 2 police, voliteľná zásuvka a vypínač, 180,61 € 
5  ZÁVESNÉ WC, záruka 10 rokov, hlboké splachovanie, 99,89 € 
6  ZÁVESNÝ BIDET, 126, 67 € 7  TLAČIDLO k WC, biele, Single Flush, 

28,57 € 8  VAŇA, 160 × 70 cm, 100% akrylát, 234,34 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

2

6

5

3

7

4

1
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Viete, že...
nový, netradičný štýl kúpeľni Olymp dodávajú zaoblené dvierka skrinky pod umývadlo a jemne tónované drevo? Vidiecku idylku si môžete 

vytvoriť v klasickom bielom, jaseňovom či tmavo dubovom odtieni nábytku, ktorý dopĺňajú i nové tvary keramických umývadiel Olymp.

VYSOKÁ SKRINKA

zlatý dub

222,95 €

SRINKY POD UMÝVADLO

1  variant biela, 229, 31 € 2  variant zlatý dub, 277,60 € 

3  variant jaseň, 284,80 € 
Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

ZRKADLOVÁ SKRINKA

60 cm, jaseň, cena bez osvetlenia

169,92 €

SAMOSTATNE STOJACI KLOZET

plne kapotovaný ku stene, hlboké 

splachovanie

169,32 €
SKRINKA

pod umývadlo 60 cm, biela

229,31 €

2 31

Umývadla a kúpeľňový nábytok Olymp 

Deep budú k dispozícii od od júna 2013.
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SKRINKA POD UMÝVADLO

jaseň, zaoblené dvierka, plnovýsuv, 

praktické vnútorné členenie 

284,80 €

TIP
Vychytávky ukryté za dvierkami

Skrinku pod umývadlo tvorí zásuvka s dômyselným členením 

do niekoľkých oddielov. Praktické úložné priestory využijete na 

všetky drobnosti, ktoré potrebujete mať v kúpeľni stále po ruke, 

ale obvykle nie je kam ich položiť.

51

TLAČIDLO

biele

28,57 €
Tlačidlo Dual Flush ponúkame novinku vo vari-

antách: biela, lesklý chróm, matný chróm. Zelený 

krúžok je možné zameniť za chrómový lesklý alebo 

matný. Nové tlačítka sú kompatibilné s ponúkanými 

podomietkovými systémami JIKA.

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka
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1

3

4

5

1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, s automatickou zátkou, chróm, 

60,26 € 2  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, 

bez sprchovej súpravy, 44,05 € 3  VAŇOVÁ-SPRCHOVÁ 

PODOMIETKOVÁ BATÉRIA s prepínačom, chróm 64,30 € 
(ku všetkým sprchovacím a vaňovým batériám je potrebné 

objednať hadicu, ručnú sprchu a držiak zvlášť, k podomietkovým 

tiež pripojenie sprchovej hadice) 4  SPRCHOVÁ SÚPRAVA 

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

so systémom proti prekruteniu, 32,59 € 5  SPRCHOVÁ BATÉRIA 

nástenná bez sprchovej supravy, 52,15 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

kompletný sortiment na www.jika.sk

2
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TIP
Užite si v priestrannej vani

Rohová vaňa Olymp je vyrobená 

zo stopercentného akrylátového 

polyméru špičkovej kvality, ktorý 

sa veľmi ľahko udržiava. Je prie-

stranná, pojme viac ako 200 litrov 

vody a napriek tomu vďaka svo-

jim rozmerom 150 × 100 cm šetrí 

miesto. Nebojte sa využiť jej ne-

sporné kvality i v menšej kúpeľni!

VAŇA

170 × 70 cm, objem objem 211 litrov,

cena vr. podpier 

245,70 € 
ČELNÝ PANEL

100% akrylát 

105,24 €

ROHOVÁ VAŇA

145 × 145 cm, objem 216 litrov, cena vr. podpier

436,03 €
ČELNÝ PANEL

100% akrylát

213,74 €

Všetky akrylátové vaničky, vane a vaňové 

panely sú vyrobené zo 100 % akrylátu.

Pozn.: Táto batéria 

nie je v ponuke JIKA.
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Viete, že...
kúpeľňový set Cube ponúkame v šírkach od 45 

do 80 cm? Skrinka môže byť hlboká 43 alebo 

34 cm, záleží na umiestnení batérie buď upro-

stred zadnej strany, alebo na bokoch umýva-

dla. Podľa typu umývadla zvolíte skrinku pod 

umývadlo so zásuvkou či s klasickými dvierka-

mi v bielej farbe alebo vyhotovení dub.

novinka

UMÝVADLO
65 × 43 cm so skrinkou, 

tmavý dub

264,84 € 
Umývadlá Cube i Petit možno zakúpiť 

vo výhodnom balení so skrinkou. 

Sú zabalené v jednej krabici, čo nielen 

zjednodušuje prepravu, ale predo-

všetkým ponúka výraznú zľavu.

1

2

1  UMÝVADLO 

65 × 43 cm so skrinkou, 

biela, 2 zásuvky, 264,84 €
2  STREDNÁ SKRINKA, 

biela, 152,26 € a 1 kus 

(na obrázku 2 kusy 

umiestnené nad sebou)

Uvedené ceny sú vrátane 

20 % DPH.

Nábytková séria Cube bude 

k dispozícii od júla 2013.



TIP
Pre naozaj malé kúpeľne

Najmenšiu kombináciu umývadla 

s nábytkom ponúka rada Petit v šty-

roch farebných vyhotoveniach – 

biely lak, sivá a dva drevené dekory 

(čerešňa a dub). Umývadlo s mini-

malistickými rozmermi 45 × 24 cm 

je hlboké 22 cm a je vybavené pre-

padom. Batéria je umiestnená vpra-

vo. Kúpeľňový pack ponúkame aj 

so zrkadlom či zrkadlovou skrinkou 

radu Petit.

55

kompletný sortiment na www.jika.sk

VÝHODNÁ CENA ZA NÁBYTKOVÉ KOMPLETY

UMÝVADIELKO
45 × 25 cm so skrinkou, sivá

113,48 € 
UMÝVADIELKO
45 × 25 cm

so skrinkou, biela

103,15 € 

UMÝVADIELKO
45 × 25 cm so skrinkou, čerešńa 

103,15 € 

novinka

Nábytková séria Petit bude 

k dispozícii od mája 2013.



BIELA KLASIKA PRE 
VÁŠ DOMOV

Klasickú predstavu slovenskej kúpeľne väčšinou napĺňa biela 

keramika oblých tvarov, ktorá sa ľahko udržuje. Samozrejme 

s bielym lesklo lakovaným nábytkom, prípadne v kombinácii 

bielych dvierok a korpusu v drevenom dekore orech, ktorého 

povrchová úprava odoláva vlhkosti. Máte pocit, že takú kúpeľňu 

dôverne poznáte? Je to praktická, nadčasová a kvalitná LYRA plus.

VAŇA Lyra
150 × 70 cm, anatomicky tvarovaná,

100% akrylát, objem 124 litrov, cena

vrátane podpier

204,32 €

ZÁVESNÉ WC

dĺžka 49 cm, hlboké splachovanie 

98,80 €

49 cm



UMÝVADLO 80 cm 

s odkladacími plochami, 10 rokov záruka

140,06 € 
SKRINKA POD UMÝVADLO, korpus orech, dvierka lakované biele, 209,11 € VYSOKÁ SKRINKA s košom na bielizeň, korpus orech, 

dvierka lakované biele, 260,98 € POLIČKA NA UTERÁKY Pure so závesnou tyčou, chróm, 98,36 € VAŇOVÁ BATÉRIA Lyra plus, 

76,36 € (cena bez príslušenstva), SPRCHOVÁ SADA Rio, držiak, hadica a ručná sprcha (1 funkcia), novinka, 41,21 € DRÔTENÝ DRŽIAK 

Generic, 30 cm, 36,48 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
57
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kompletný sortiment na www.jika.sk

SPRCHOVÁ SÚPRAVA RIO

sprchová tyč, hadica a ručná 

sprcha(1 funkcia), novinka 

41,21 €

VAŇOVÁ ZÁSTENA

Cubito, jednodielna, s úpravou 

JIKAperla GLASS 

220,22 €

ZRKADLOVÁ SKRINKA

orech 

218,48 €
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Viete, že...
nábytok Lyra plus si môžete zvoliť v dvoch vyhotoveniach? Jemné tóny 

orechovej dyhy priestor príjemne zútulnia a biela farba opticky zväčšuje. 

Skrinky s päťvrstvovým lakom ani po dlhšom používaní nestrácajú nič 

zo svojho lesku a zapadnú aj do kúpeľne najmenších rozmerov. 

KOMBIKLOZET Lyra plus

hlboké splachovanie, spodný odpad, 

armatúra Dual Flush 3/6 litrov 

148,24 €
(cena vrátane nádrže)

WC DOSKA Lyra plus

termoplastová

20,22 € Všetky výrobky JIKA 

prechádzajú testom kvality.



NOVÁ LYRA ZNIE 
EŠTE MODERNEJŠIE

Najobľúbenejšia slovenská kúpeľňa LYRA sa obliekla do moderného 

nábytku. Biele lakované dvierka s decentným detailom zapusteného 

otvárania skriniek v rovnakom drevenom dekore, aký má korpus, 

sú jednoducho originálne. Osobitý štýl svojho domova tak 

ešte povýšite.

UMÝVADLO LYRA PLUS 

80 cm, s odkladacími plochami, 10 rokov záruka 

140,06 € 
SKRINKA POD UMÝVADLO, korpus tmavý dub, dvierka biely 

lesklý lak, 3 dvierka a 2 zásuvky, maximálny úložný priestor, 

254,09 € ZRKADLOVÁ SKRINKA, tmavý dub, 197,44 € 

BIDET STOJACI, 89,14 € BIDETOVÁ BATÉRIA Lyra plus, 

chróm, 68,32 € (cena vrátane automatickej zátky) SPRCHOVÝ 

SET Rio, držiak, hadica a ručná sprcha (1 funkcia), novinka 20,38 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka
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VANOVÁ BATÉRIA Lyra plus 

bez sprchového príslušenstva, chróm 

76,36 €

SKRINKA POD UMÝVADLO 

Lyra plus 80 × 33 cm, korpus 

tmavý dub, dvierka biely lesklý lak

254,09 €

KOMBIKLOZET 

Lyra plus, armatúra Dual Flush 3/6 litrov, spodný 

odpad, hlboké splachovanie, záruka 10 rokov 

148,24 €

VYSOKÁ SKRINKA 

korpus tmavý dub, dvierka lakované biele 

186,05 €

kompletný sortiment na www.jika.sk

Nábytková séria Lyra bude k dispozícii 

od mája 2013.
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1  SPRCHOVÝ KÚT Lyra plus 80 × 80 cm, štvrťkruhový, rádius 540 mm, sklo Stripy s úpravou JIKAPerla GLASS, 296,68 € 
2  SPRCHOVÁ VANIČKA Ravenna, 80 × 80 cm, keramika, 137,22 € 3  UMÝVADLO 60 cm SO SKRINKOU Lyra, korpus tmavý dub, 

dvierka biele lesklý lak, 2 dvierka, 1 zásuvka, 240,94 € 4  TLAČIDLO, biele, Single Flush, 28,57 € 5  ZRKADLO 60 cm, na doske, tmavý 

dub, 67,38 € 6  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Nariva, novinka, 44,42 € 7  HÁČIK na uteráky, séria Basic, 5,75 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka
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novinka

VANIČKA Ravenna 

80 × 80 cm, antislip 

134,74 €

PEVNÁ STENA 

80 cm, sklo Stripy s úpravou JIKA-

perla GLASS 

162,66 €

SPRCHOVÉ DVERE 

80 cm, skladacie, sklo Stripy 

s úpravou JIKAperla GLASS 

(k dispozícii od mája 2013) 

250,79 €

TIP
Biele sprchové dvere

K novej sérii nábytku LYRA, ktorá 

opäť vsádza na bielu farbu, 

perfektne sadne sprchový kút LYRA 

plus alebo nové sprchové dvere 

s bielym rámom. Bezpečnostné 

sklo je vo vyhotovení „stripy“ 

matné pruhy. 



Vane a vaničky sú vyrobené zo 100 % 

akrylátu, čo zabezpečuje farebnú 

stálosť a kvalitu.

Polyuretánové podhlavníky zvyšujú 

komfort relaxácie vo vani LYRA. 

Cena 18,83 €

Podhlavníky sú na výber v dvoch 

farebných odtieňoch, svetlo 

a tmavosivom.

VAŇA Lyra
160 × 75 cm, anatomicky tvarovaná, 

100 % akrylát, objem 175 litrov, 

cena vrátane podpier

206,54 €
ČELNÝ PANEL

100% akrylát

109,97 €
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Viete, že...
v oceľových vaniach vydrží 

voda omnoho dlhšie teplá? 

Ten, kto sa rád kúpe, taktiež 

ocení anatomické tvarovanie, 

jednoduchú údržbu a dlhú 

životnosť. Ich netradičným 

umiestnením vytvoríte skutočne 

nadštandardný priestor a doplniť 

ich môžete aj elegantnými 

podhlavníkmi či masívnymi 

chromovanými držadlami pre 

jednoduchší vstup a výstup. 

K oceľovým aj akrylátovým 

vaniam odporúčame použiť 

sklenené zásteny.

VAŇA Praga 170 × 80 cm, oceľová, 

cena vratáne držadiel

179,47 €

novinka

VAŇA TANZA Plus, 

160 × 70 cm

ocel, 3,5 mm, 

recyklovateľný materiál

121,50 €
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1  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA s automatickou zátkou, 68,28 € 2  DREZOVÁ 

BATÉRIA s výsuvnou sprškou, tefl ónová hadica, 104,64 € 3  DREZOVÁ 

BATÉRIA s otočným ramenom, 64,28 € 4  HORNÁ SPRCHA Olymp/Lyra 

so sprchovým ramenom, 3 funkcie, 31,86 € 5  RUČNÁ SPRCHA Lyra plus 3 

funkcie, chróm, 13,09 € 6  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA 

s prepínačom, bez sprchovej súpravy, 80,46 € 7  PRIPOJENIE sprchovej 

hadice k podomietkovej batérii, 19,61 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

4

7
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Praktické balenie oboch výrobkov 

(umývadlo, skrinka) v jednom kartóne..

Viete, že...
obľúbená nábytková zostava LYRA pack ponúka dve veľkosti umýva-

diel? Praktický komplet skrinky a umývadla v šírke 53 alebo 65cm mô-

žete doplniť vysokou skrinkou s policami. 

1  UMÝVADLO SO SKRINKOU Lyra pack 65 × 48 cm, závesná, s možnosťou dokúpenia nastaviteľných nožičiek, 181,74 € 
2  VYSOKÁ SKRINKA, 163,72 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
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na keramické 

výrobky JIKA

1

2

novinka

Možnosť individuálneho uchytenia madiel vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe, zákazník sa sám rozhodne, ako nainštaluje. 

Viac informácií nájdete v montážnom návode.



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

sprchového príslušenstva 161,33 € ručnú sprchu, hornú sprchu (dažďovy efekt) a hadicu objednávajte zvlášť. Výber sprchového 

príslušenstva nájdete v technickom katalógu. 2  HORNÁ SPRCHA Mio s otočnou hlavicou od 30,66 € 3  RUČNÁ SPRCHA Dino 

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

vody, 60,26 € 5  DREZOVÁ BATÉRIA s krátkym otočným ramienkom, možno využiť v kombinácii s umývadlom, 52,15 € 

6  VAŇOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA bez sprchovej súpravy, 64,24 € 7  SPRCHOVÝ SET Olymp/Lyra obsahuje ručnú sprchu (3 

funkcie), hadicu 1,7 m a 3-polohový držiak, 32,60 € 8  SPRCHOVÁ PODOMIETKOVÁ BATÉRIA, bez sprchovej súpravy, 44,04 € 
9  SPRCHOVÁ HADICA 1,7 m so systémom Anti twist, ktorý zabraňuje prekrúteniu, 15,07 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.
67
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BODKA 
V KÚPEĽŇOVEJ 
ABECEDE
Nadčasový dizajn v spojení s veľmi priaznivou cenou pred-

určujú rad kúpeľňovej keramiky ZETA k trvalej obľube medzi 

spotrebiteľmi. Jej najvýraznejším znakom je čistý oblúk, kto-

rý tvorí zaujímavý detail aj na boku bidetov i klozetov.

UMÝVADLO SO SKRINKOU

60 cm, tmavý dub

157,02 €
1  SPRCHOVÝ KÚT Lyra plus, 80 × 80 cm, sklo 4/5 mm, výška 

190 cm, ložiskové pojazdy pre jednoduché otváranie a zatváranie, 

280,25 €  druhý variant kúta, bezpečnostné sklo s úpravou 

Stripy (3 biele pruhy), JIKAperla GLASS, 300,14 € tretí variant 

kúta, bezpečnostné sklo s úpravou Arctic, novinka, 357,37 € 

2  SPRCHOVÁ VANIČKA Neo Ravenna, keramická, 80 × 80 cm, 

108,83 € 3  SPRCHOVÁ BATÉRIA Dino, rozteč 150 mm, cena 

bez sprchovej sady, 40,01 € 4  SPRCHOVÝ SET Rio obsahuje 

sprchovú tyč, hadicu a ručnú sprchu (1 funkcia), novinka, 41,21 € 

5  ROHOVÝ KOŠÍČEK do sprchy Generic, chróm, 35,05 €
6  SKRINKA pod umývadlo, 60 cm, tmavý dub, 2 dvierka, 

1 zásuvka, 98,46 € 7  ZRKADLOVÁ SKRINKA s policou, 

wenge, novinka, 181,49 € 8  OSVETLENIE Horizon, IP44, 

novinka, 32,20 € 9  SAMOSTATNE STOJACA WC Zeta 48,76 €
 10  PLASTOVÁ NÁDRŽKA, vrátane splachovacej armatúry, 40,34 € 
(nádržka bude k dispozícii od mája 2013)

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

novinka

10

9
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novinka

TIP
Úspora vody pre inštitúcie i domácnosti

Senzorové batérie významne šetria spotrebu vody. Úsporný 

perlátor zaručuje spotrebu do 6 litrov za minútu. Snímacia 

zóna s režimom vypnutia prívodu vody od 0,25 do necelých 

ôsmych sekúnd od vzdialenia rúk z dosahu senzoru tiež ne-

necháva zbytočne odtekať vaše peniaze do kanálu. 

SENSOR INOX

nerez, s reguláciou ťeploty

276,10 €

RIO

sprchová sada 

so sprchovou tyčou

41,21 €
NARIVA

(bez príslušenstva)

77,02 €

TALAS

20,15 €
NARIVA

48,52 €

SENSOR

220,07 €

TALAS

20,15 €

NARIVA

40,37 €

B
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1  DRÔTENÝ DRŽIAK, séria Generic, dĺžka 30 cm, chróm, záruka 10 rokov, 36,48 € 2  DRŽIAK SO SKLENENOU 

MYDLOVNIČKOU, séria Basic, sklo, chróm, 18,04 € 3  DRŽIAK UTERÁKA, séria Basic, dĺžka 30 cm, 26,09 € 4  WC 

SÚPRAVA, séria Basic, sklo, chróm, 30,11 € 5  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Dino, s automatickou zátkou, 40,01 € 
6  VAŇOVÁ BATÉRIA s prepínačom a dlhým otočným ramienkom, 80,41 € 7  VAŇOVÁ – SPRCHOVÁ BATÉRIA bez 

sprchového príslušenstva, rozteč 100 mm, 44,06 € 8  UMÝVADLOVÁ BATÉRIA Dino, len na studenú vodu, 23,86 € 

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

3

7

rozteč 100 mm

8

na doplnky 

Basic

na batérie 

Dino



TIP
Viac možností pre detskú 

kúpeľňu 

WC BABY novo dopĺňa plastová 

nádržka na vodu, takže je teraz 

k dispozícii aj vo variante kombi. 

Rieši tak vybavenie detskej 

kúpeľne, kde napríklad z nejakého 

technického dôvodu nie je 

možné umiestniť podomietkový 

modul. Plastová nádržka je 

vyrobená z hrubostenného plastu 

s hrúbkou 4-5 mm. 

BABY 

detská kúpeľňa 

OKIENKO 
DO DETSKÉHO 
SVETA 
Detská fantázia nepozná medze a  ihriskom nie 

je iba detská izba. Kde inde usporiadať výpravy 

na žraloky, zviesť námorné bitky či objavovať 

podmorský svet než v kúpeľni. Svet detí je plný 

farieb, hier a smiechu, vráťte sa doň znovu spo-

ločne so svojimi deťmi. Veď kto sa hrá, nezlostí. 
Malé umývadielko BABY vďaka 

veľkorysému tvaru ľahko zvládne 

aj detské prskanie.

POLICA BABY
lakovaný hliník, vrátane nálepiek

68,99 €



Stojace WC BABY je možné kombinovať s po-

domietkovým modulom. Nový design tlačidla 

vytvorí ďalší hravý detail detskej kúpeľne. 

Zelený krúžok je možné vymeniť za matný či 

lesklý strieborný. 

Prvý krok, ako naučiť deti šetriť vodu: 

menšie kvapky malé spláchnutie, veľká 

kvapka veľké. A pritom je to taká zábava!

Do detskej ručičky ideálne padne 

umývadlová batéria Nariva, ktorá 

sa navyše veľmi jednoducho ovláda. 

UMÝVADIELKO BABY
45 cm, s motivom

47,38 €

DRŽIAK toaletného papiera Mio

chróm

35,68 €

WC NÁDRŽ
hrubostenný plast (4-5 mm), 

(k dispozícii od mája 2013)

40,34 €

SIFÓN Mio

chróm

36,42 €

WC DOSKA
curry žltá alebo biela

33,47 €

WC BABY

55,62 €

73
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POHODLNÁ KÚPEĽŇA 

PRE KAŽDÝ VEK
1  KOMBINAČNÝ KLOZET Mio s nádržkou a armatúrou Dual 

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

chovanie, 299,69 € WC DOSKA S POKLOPOM, chrómové

úchyty, antibakteriálne,  52 , 8 0  €  2   SK LO PN É M AD LO

Univer sum,  n ere zové  s o   z ár ukou 30  ro kov,  162,83  € 
3   ZDRAVOTNÉ UMÝ VADLO Mio, 64  ×  55  cm,  64,37  € 

K  umý vadlu odporúčame objednať miesto šetr iaci  s i -

fón,  26,32 € 4  NASTAVITEĽNÉ ZRKADLO voliteľné s páčkou 

alebo bez, nerez, 168,55  € 5   TOALETNÉ MADLO k umý-

vadlu, 55 cm, pevné, nerez, 89,95 € 6  SPRCHOVÉ DVERE 

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

bezpečnostné sklo, záruka 5 rokov, 278,71 €  7  KOMBIKLOZET 

Olymp so zvýšenou výškou 50 cm, s nádržou a armatúrou Dual 

Flush 3/6 litrov, vodorovný alebo zvislý odpad, 213,44 € WC 

DOSKA S POKLOPOM Olymp, s antibakteriálnou úpravou, 

duroplast ,  oceľove úchy ty, 40,46  € 8   SKLOPNÉ MAD-

LO Universum, s držiakom na toaletný papier, nerez a dĺžkou 

70 cm, 192,80 € 9  ZÁVESNÝ KLOZET Olymp, so zvýšenou 

výškou a dĺžkou pre osoby zdravotne handicapovaných, 

158,80 € WC DOSKA BEZ POKLOPU, antibakteriálny duroplast, 

22,42 € 10  SPRCHOVÁ SEDAČKA Universum do sprchového 

kúta, nerez, nosnosť 120 kg, 219,37 €

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH.

6

kompletný sortiment na www.jika.sk
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na doplnky 

Universum

na keramické 

výrobky Jika
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Viete, že...
kúpeľňa môže naplniť aj individuálne želania a potreby bez toho, aby 

stratila na svojej pohodlnosti? Každodenné vstávanie z nízkeho klo-

zetu predstavuje pre vysokého človeka nepríjemnosť, ale pre staršie-

ho pri zdravotných obmedzeniach až nemožný výkon. Predíďte tomu 

špeciálnym kúpeľňovým vybavením. Praktické chrómované držadlá, 

sedadlá či vyššie klozety uľahčia pohyb v kúpeľni v akomkoľvek veku. 

7

8

9

10

46/50 cm
40 cm

46 cm



TIP
Všetky sprchovacie kúty a zásteny sme pre vás vybavili špeciálnou povrchovou úpravou JIKAperla 

GLASS, ktorá zaručuje jednoduchú údržbu. Na predĺženie životnosti sme taktiež vyvinuli špeciál-

ny prípravok Clean All, ktorý odporúčame pravidelne používať na údržbu sklenených povrchov. 

Ľahko ním odstránite vodný kameň, mydlo a ďalšie usadeniny. Naopak, na obnovenie alebo na 

predĺženie odpudivého efektu voči vode použite Conditioner.
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Vaňa alebo sprchovy kút?

Kedysi si nikto nedokázal predstaviť kúpeľňu bez vane. Hoci ani dnes 

nestrácajú elegantné vane nič zo svojho lesku, premýšľame predovšet-

kým prakticky a snažíme sa využiť každý centimeter úžitkovej plochy. 

S vaňami značky Jika s päťročnou zárukou sa nemusíte ochudobniť 

o zážitok z horúceho kúpeľa a svoje deti o vodné hry. Okrem tradič-

ných tvarov Jika ponúka rohové a asymetrické vane, ktoré zapadnú aj 

do netradične riešeného priestoru.

Ak namiesto kúpeľa volíte radšej sprchu, sú tu pre vás pripravené mo-

derné sprchové kúty. V kombinácii s praktickým sedadlom ich ocenia 

aj starší členovia vašej domácnosti, ktorí sa budú cítiť oveľa bezpečnej-

šie. Či sa už rozhodnete tak, alebo onak, pre oba varianty ponúka Jika 

mnoho rôznych riešení.

Skutočnou novinkou je ergonomicky tvarovaná vaňa TIGO, ktorá 

má rozšírenú časť – vhodnú na sprchovanie (so šírkou 80 cm) a časť 

vhodnú na pohodlný kúpeľ (70 cm) vďaka anatomickému tvarovaniu 

opieracej časti na bedrovú časť chrbtice. Vaňa je tak veľmi pohodlná 

a zároveň vo vašej kúpeľni zaberie iba málo miesta. Vy sa tak nemusíte 

zaoberať myšlienkou, či si zvoliť sprchový kút, alebo vaňu. Vaňa TIGO 

v sebe spája oboje.

Bidet a klozet v jednom 

Prak tick ý bidet zažíva zaslúženú renesanciu 

a prestáva by ť iba symbolom luxusu. Pri  pra-

videlnom používaní v ýrazne z v yšuje hygienu 

a zdravie používateľov, ale v yužiť ho môžete 

hoci len na obyčajné opláchnutie nôh alebo 

nožičiek domácich miláčikov. Pri  nedostatku 

miesta má JIKA pre vás riešenie. WC doska Mul-

tiClin Advance Round (Roca) s funkciou bidetu 

je skvelým riešením pre klozety série Tigo.

Osvetlenie kúpeľní 

Osvetlenie zrkadiel Jika je úplne v súlade s prísnou európskou 

normou IEC 364-7-701. 

ODPORÚČAME: Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej 

siete nechajte na odborníkovi – elektrikárovi. 

novinka

1  OSVETLENIE Sunrise, 53,70 € 2  OSVETLENIE Moonbox, 47,38 € 
3  OSVETLENIE Horizon, 32,20 € 

2

1

3
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Umývadlo podľa vášho životného štýlu

Ste v kúpeľni prvý/á alebo vstávate s partnerom/kou? Sú vaše deti samostatné alebo potrebujú pri hygiene pomoc? Nájdite odpovede 

na otázky a výber umývadla pre vás bude jednoduchší. S dvojumývadlami Jika získate dostatok odkladacieho priestoru a nebudete sa 

musieť striedať s ostatnými členmi domácnosti. Široké umývadlá vás aj v menšom priestore prekvapia komfortnou odkladacou plo-

chou a miestnosť príjemne odľahčia. Nedostatok miesta vyriešite napríklad asymetrickým umývadlom Tigo alebo Cubito v kombinácii 

so skrinkou ponúkajúcou odkladaciu plochu na keramike aj vnútri skrinky. Aby kúpeľňa pôsobila kompaktne a harmonicky, voľte umý-

vadlo vždy v rovnakom sete ako ostatné kúpeľňové prvky.

Batéria – funkčný šperk kúpeľne

Vodovodné batérie svojim leskom podtrhujú eleganciu kúpeľne. Zdobia ju, ako telo krášli šperk. Od baté-

rie sa odráža svetlo lampy alebo sviečky, mäkko hladí dlaň pri dotyku. Preto je tak dôležité si pri výbere tej 

pravej dať záležať. Značka JIKA prináša široký sortiment vodovodných batérií rôznych funkcií – umývadlo-

vé, bidetové, vaňové i sprchové. Sú chrómované, s keramickou kartušou vynikajúcich technických vlast-

ností, medzi ktoré patrí dlhá životnosť a tichý prietok vody. Systém OPTIM ECO iba pootočením krúžku na 

kartuši reguluje teplotu miešania vody. Umývadlové batérie luxusných setov Cubito a Mio sú vybavené 

výpusťou CLICK-CLACK, sprchy zase funkciou CLEAN TOUCH uľahčujúcou čistenie trysiek a sprchové ha-

dice praktickým systémom ANTI TWIST proti prekrúteniu.

CLEAN TOUCH

Funkcia pre jednoduché čistenie dýz sprchy; mäkké gumičky pri ľahkom do-

tyku zaručujú jednoduché olamovanie vodného kameňa.



Dobrá cena za špičkovú kvalitu
Nábytok Jika sa okrem dobrej ceny vyznačuje vysokou odolnosťou 

proti vlhkosti i mechanickému poškodeniu. K jeho výrobe sa 

používajú iba tie najkvalitnejšie lepidlá. ABS hrany s hrúbkou

2 a 0,8 mm sú z materiálu s vysokou odolnosťou proti mechanickému 

poškodeniu. Závesy skriniek majú nosnosť až 150 kg. Pánty 

renomovanej značky Hettich vydržia neuveriteľných 150 000 cyklov, 

rovnako kvalitné sú i spomaľovače dvierok a zásuviek. Vďaka vyššej 

hustote drevotrieskovej dosky (výrobca Egger), z ktorej sú vyrobené 

korpusy, je materiál pevnejší v ohybe a v uchytení vrutov. Navyše 

neuvolňuje formaldehyd. Povrchy drevotrieskových dosiek 

sú vybavené laminovou fóliou s gramážou 100 g/m2. Na čelá 

lakovaných zásuviek a skriniek používame MDF s vysoko lesklým 

5vrstvým PUR lakom, ktorý neuvolňuje formaldehyd. Vzhľad lakovanej 

plochy sa nemení, nestarne, nežltne, lebo obsahuje UV fi ltre.

Všetky sklenené výplne dvierok sú vyrobené z kaleného bez-

pečnostného skla, na dekorovaných dvierkách Cubito je použitá 

technológia vypaľovaného dekoru. 

Zrkadlá sú vybavené fóliou, ktorá zabraňuje rozpadnutiu zrkadla 

na malé ostré kusy. Kúpeľňové osvetlenia spĺňajú európske normy 

a vďaka vysokému krytiu IP 44 ich možno umiestniť už 60 cm od vane.

Rozdiel medzi bežným a JIKA nábytkom:

Bežný nábytok

• Lamino fólia gramáž 70 g/m2 

•  3vrstvý lak na báze kyselinového rozpúšťadla uvoľňuje škodlivý 

formaldehyd a má viditeľne nižší lesk – stupeň max. 70 

•  Hrany sú lepené obyčajným tavným lepidlom, ktoré sa pri 

10 hodinovom teste namáčania vo vode rozlepí

JIKA nábytok

• Lamino fólia gramáž 100 g/m2 

•  5vrstvý PUR lak s vysokým leskom (90–97 stupňov lesku), 

z ktorého sa neuvoľňuje formaldehyd, obsahuje UV fi ltre

•  ABS hrany s hrúbkou 2 a 0,8 mm sú lepené najkvalitnejším 

PUR lepidlom
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Chytré úložné priestory

Tiež tam, kde nie je príliš miesta, vám Jika 

pomôže vytvoriť nadčasovú, útulnú, a hlavne 

dokonale funkčnú kúpeľňu. A  to vrátane 

úložných priestorov, ktoré sú práve tu 

nevyhnutné Je predsa potrebné prehľadne 

umiestniť veľké množstvo rôznych fľaštičiek, 

krabičiek, túb a ďalších hygienických potrieb, 

uterákov, osušiek i  napríklad kôš na špinavú 

bielizeň. Všetky nábytkové rady JIKA sú 

týmto potrebám dobre prispôsobené. 

Skrinky pod umývadlo ponúkajú odkladacie 

priestory v  inak úplne nevyužiteľnom 

mieste okolo sifónu, atypické rohové skrinky 

dávajú praktický zmysel každému zákutiu, 

poličky schované za zrkadlom poskytujú 

dostatok miesta pre bežné drobnosti dennej 

hygieny bez ohľadu na rozmery miestnosti. 

A  vysoké skrinky, ktorých základňu môže 

tvoriť vyklápací kôš na špinavú bielizeň tiež 

nezaberú mnoho miesta. Väčšiu kúpeľňu 

potom zmysluplne dotvoria napríklad 

taburety s úložným priestorom pod sedákom, 

skrinky s  plne výsuvnými zásuvkami alebo 

skrinky pod dvojumývadlami.
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biela

biela

biela pergamon

50 × 34,5 cm

60 × 34,5 cm

80 × 34,5 cm

45 × 34 cm

55 × 42 cm

60 × 45 cm

65 × 48,5 cm

85 × 48,5 cm

45 × 36 cm

50 × 42 cm

55 × 43 cm

60 × 47 cm

65 × 49 cm

45 × 25 cm

75 × 45 cm

67 × 47 cm

75 × 47 cm

85 × 47 cm

105 × 47 cm

130 × 48,5 cm

130 × 47 cm

100 × 34,5 cm

PURE

CUBITO

MIO

biela

45 × 37 cm

55 × 37 cm

60 × 37 cm

70 × 37 cm

65 × 38,5 cm

80 × 38,5 cm

100 × 38,5 cm

125 × 38,5 cm

TIGO

biela

biela

biela

50 × 41 cm

55 × 42 cm

60 × 45 cm

65 × 48 cm

52 × 42 cm

65 × 48 cm

50 × 42 cm

55 × 45 cm

60 × 46 cm

65 × 48 cm

50 × 42 cm

55 × 45 cm

60 × 46 cm

65 × 48 cm

70 × 48 cm

80 × 48 cm

70 × 48 cm

80 × 48 cm

OLYMP

LYRA LYRA PACK

LYRA plus

55 × 41 cm

biela bielabiela biela

ZETA CUBECUBE PETIT

40 × 34,5 cm

50 × 40 cm

55 × 44 cm

60 × 49 cm

50 × 34 cm

60 × 34 cm

45 × 43 cm

55 × 43 cm

65 × 43 cm

45 × 25 cm
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dvojdielna vaňová 
zástena CUBITO

transparentný transparentný

jednodielna vaňová 
zástena CUBITO

75 × 140 cm 115 × 140 cm

K obdĺžnikovým akrylátovým vaniam odporúčame vaňové zásteny CUBITO.

rovná vaňová 
zástena TIGO 

transparentný transparentný transparentný

zakrivená vaňová 
zástena TIGO 

jednodielna vaňová 
zástena MIO

150 × 105 cm

160 × 105 cm

170 × 105 cm

pravá aj ľavá verzia

80 × 150 cm 80 × 150 cm

akrylátová vaňa LYRA

akrylátová vaňa OLYMP

170 × 70 cm 160 × 70 cm

170 × 70 cm

170 × 75 cm

170 × 80 cm

150 × 70 cm

160 × 70 cm

160 × 75 cm

170 × 70 cm

170 × 75 cm

akrylátová vaňa MIO

160 × 70 cm

160 × 75 cm

170 × 75 cm

180 × 80 cm

170 × 80 cm

180 × 80 cm

120 × 70 cm

130 × 70 cm

140 × 70 cm

150 × 70 cm

160 × 70 cm

170 × 70 cm

160 × 80/70 cm

pravá aj ľavá verzia

140 × 70 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

akrylátová vaňa CUBITO

oceľová vaňa PRAGA

oceľová vaňa TANZA /TANZA plus oceľová vaňa RIGA

oceľová vaňa ALMA

oceľová vaňa RIGA mini

105

tl. materiálu TANZA 2,5 mm, TANZA plus 3,5 mm

tl.materiálu 3,1 mm tl.materiálu 2,9 mm

akrylátová asymetrická vaňa OLYMP

akrylátová vaňa TIGO akrylátová rohová vaňa OLYMPakrylátová asymetrická vaňa MIO

150 × 100 cm

pravá aj ľavá verzia 

145 × 145 cm

dekor CUBITO dekor CUBITO
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transparentný transparentný stripy 

stripy 

stripy stripy stripy 

transparentný

transparentný

transparentný transparentný
transparentný

transparentný transparentný
transparentný

transparentný

transparentný

transparentný

transparentný

dekor ARCTIC dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC dekor ARCTIC dekor ARCTIC

dekor ARCTIC dekor ARCTIC dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

dekor ARCTIC

80 × 80 × 195 cm

90 × 90 × 195 cm

100 × 100 × 195 cm

80 × 80 × 185 cm

90 × 90 × 185 cm

100 × 100 × 185 cm

80 × 80 × 190 cm

90 × 90 × 190 cm

80 × 80 × 190 cm

90 × 90 × 190 cm

100 × 195 cm

120 × 195 cm

140 × 195 cm

80 × 190 cm

90 × 190 cm

80 × 190 cm

90 × 190 cm

80 × 190 cm

90 × 190 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

100 × 80 × 195 cm

80 × 80 × 195 cm

90 × 90 × 195 cm

100 × 100 × 195 cm

80 × 80 × 185 cm

90 × 90 × 185 cm

100 × 100 × 185 cm

sprchový kút CUBITO PURE

sprchový kút CUBITO PURE sprchový kút CUBITO sprchový kút LYRA plus

sprchový kút LYRA plussprchový asymetrický kút TIGO

sprchový kút CUBITO PURE sprchový kút MIO

sprchové dvojdielne dvere CUBITO PURE sprchové jednokrídlové dvere CUBITO PURE

sprchové jednokrídlové dvere
LYRA plus 

sprchové skladacie dvere CUBITO PURE

sprchové skladacie dvere
LYRA plus

sprchové dvere kyvné tzv “lietačky”
LYRA plus

dekor CUBITO
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80 × 80 × 8 cm

90 × 90 × 8 cm

100 × 100 × 8 cm

80 × 80 × 6,3 cm

90 × 90 × 6,3 cm

100 × 100 × 6,3 cm

80 × 80 × 8 cm

90 × 90 × 8 cm

80 × 80 × 11 cm

90 × 90 × 11 cm
70 × 70 × 13,5 cm

80 × 80 × 14,5 cm

90 × 90 × 14,5 cm

80 × 80 × 8 cm

90 × 90 × 8 cm

100 × 100 × 8 cm

80 × 80 × 6,3 cm

90 × 90 × 6,3 cm

100 × 100 × 6,3 cm

90 × 72 × 8 cm

 

 

120 × 80 × 8 cm

100 × 80 × 8 cm

90 × 72 × 11 cm

100 × 80 cm 80 × 80 × 11 cm

90 × 90 × 11 cm

akrylátová štvorcová vanička
OLYMP

keramická štvorcová vanička
NEO-RAVENNA

keramická štvorcová vanička
RAVENNA

oceľová štvorcová vanička
SOFIA

keramická obdĺžniková vanička
NEO-RAVENNA

keramická obdĺžniková vanička
NEO-RAVENNA

keramická obdĺžniková vanička
RAVENNA

keramická asymetrická vanička
TIGO

keramická štvrťkruhová vanička
RAVENNA

akrylátová štvrťkruhová vanička
OLYMP

batéria CUBITO batéria MIO batéria TIGO 

batéria TALAS 

batéria OLYMP

batéria NARIVAbatéria LYRAbatéria LYRA plus

batéria SENSOR INOX batéria SENSOR

batéria DINO

CUBITO BASICHERITAGE GENERICMIO PUREDESIGN

135 ROKOV SLÁVNE J 

V ÝROBY V ZNOJME

Výroba a kvalita kúpeľňovej keramiky 

má v Česku dlhoročnú tradíciu, ktorá 

začína vznikom prvého európskeho 

keramického závodu v roku 1878 

v Znojme, ktorý založil bývalý stotník 

c. k. rakúsko-uhorskej armády dr. 

Rudolf Ditmar. Vyrábal sa tu najmä riad 

a sedliacka majolika, neskôr zaviedla 

spoločnosť Ditmar-Urbach aj výrobu 

umývadiel, vaní a drezov zo žiarohliny.

Dlhoročná tradícia a vyhlásená kvalita 

boli hlavnými dôvodmi prečo poprední 

svetoví hráči v tejto oblasti – najprv 

Laufen a neskôr Roca – spojili svoje sily 

s našimi výrobcami a do svojho portfólia 

zaradili v roku 1999 takisto značku Jika.

Viac na www.jika.sk.

novinka
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Na internetových stránkach značky JIKA 

nájdete najnovší zoznam produktov, 

predajcov aj aktuálne novinky zo sveta 

kúpeľní a toaliet.

w w w . j i k a . s k

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

I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovej ulice), 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 337 701, E-mail: galerie@cz.laufen.com, Po–Pia 9–18 h.

V roku 2004 bola v Prahe na Námestí I. P. Pavlova otvorená Galéria kúpeľní LAUFEN. Ide o prvý projekt svojho druhu v Českej republike, 

ktorý vám na ploche takmer 700 m2 predstaví kompletný sortiment produktov značiek LAUFEN, Roca a JIKA. Vo veľmi príjemnom pro-

stredí si môžete v pokoji posedieť bez toho, aby vás ktokoľvek prehováral k nákupu. V Galérii kúpeľní sa totiž výrobky nepredávajú, tá 

slúži predovšetkým ako zdroj inšpirácie a miesto, kam sa môžete pozrieť, ak si neviete rady s kúpeľňou, potrebujete svoj „výber“ ukázať 

partnerovi alebo architektovi, alebo sa chcete iba pozrieť, čo ponúka svetový líder na poli kúpeľňovej keramiky. Príjemný personál 

vám ochotne odpovie na otázky a poradí, aké výrobky budú pre vašu kúpeľňu najvhodnejšie.

 Kontaktné údaje Vášho predajcu:

SK 04/2013

Tlačové chyby sú vyhradené. Modely a technické detaily zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a detailov.

Minikatalóg neobsahuje všetky výrobky. Kompletný sortiment nájdete na www.jika.sk. Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH a sú platné od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014.


