ko u p e ln o v á sé ri e

h i st o r i e & souča snos t
1841

h isto r ie & s o u č as n o s t
1 3 5 le t v yh lá š e n é vý r o b y ve Z n o jmě

Rudolf Ditmar zakládá továrnu ve Vídni.

Ve Znojmě vznikl v roce 1878 vůbec první evropský keramický závod Ditmara, kterou
založil bývalý setník c. k. rakousko-uherské armády dr. Rudolf Ditmar. Vyrábělo se zde
především nádobí a selská majolika. až celé čtvrtletí po smrti zakladatele (v roce 1920)
zde majitelé nově vytvořené společnosti Ditmar–Urbach zavedli výrobu umyvadel, van
a dřezů ze žárohlíny. po znárodnění v roce 1945 vznikly Keramické závody Znojmo a pro
příštích padesát let se staly se jedním z nejmodernějších podniků v regionu. Keramik
Holding Laufen, který již vlastnil Jihočeskou keramiku v Bechyni, se stal v roce 1995
novým vlastníkem Keramických závodů Znojmo. Ve stejném roce byla zaregistrována
značka sanitární keramiky JiKa (název vznikl spojením označení Jihočeská keramiKa).
Španělská společnost Roca převzala Keramik Holding Laufen v roce 1999 a značka Jika
se zásluhou akvizic mateřské společnosti stala součástí největšího výrobce sanitární
keramiky na světě. V České republice od roku 1999 hájí zájmy firmy Roca a zastupuje
značky Roca, Laufen a Jika společnost Laufen cZ s. r. o. Více na www.jika.cz

1850

Rudolf Ditmar vymyslel olejové lampy„Viennese Moderateur lapms“, které ovládly celý svět.

1878

Bratři Ditmarové založili továrnu ve Znojmě.

1904

po smrti R.Ditmara r. 1895 založili jeho dědicové obchodní společnost „Kunstthonwarenfabrik
Rudolf Ditmar erben“. prosperující továrna byla oceněna na 1 498 845 rakouských korun.

1909

Továrnu ve Znojmě zakoupili Lichtensternovi, majitelé keramické továrny ve Willhemsburgu.

1919

Sloučení firmy R. Ditmar a Urbach v akciovou společnost.
V r. 1920 jako první v evropě zahájili výrobu umyvadel, van a dřezů.

1938

Továrna byla vyvlastněna a od 1. 1. 1939 převzal továrnu koncern Ostmark - Keramik a. G. se sídlem ve Vídni.

Nautilus 1897

5 0 le t b e c h y ň s ké h o z á vo d u
Keramický výrobní závod v Bechyni oslavil v roce 2011 50 let od svého založení.
Od roku 1962 zde započala výroba sanitarni keramiky. V roce 2012 jsme k tomuto
výzmanému datu vydali knihu s názvem „Království keramické krásy“.

Stálice mezi koupelnami od roku 1983 slaví 30 let
1945

Továrna byla dne 1. března 1945 postižena bombardováním. Výroba byla vedením koncernu zastavena.
Dne 27. 12. 1945 byl závod „zestátněn“ znárodněním.

1958

1950 vznikl národní podnik Znojemská keramika. 1958 byl podnik přejmenován na Keramické závody n. p. Znojmo.

1961

Založení moderních keramických závodů v Bechyni.

1970

prudký rozvoj bytové výstavby. 1977 produkce kombinačních klozetů.

1990

Vznikly Znojemské keramické závody a.s.

1991

Keramik Holding aG Laufen zprivatizovala Jihočeskou keramiku, a.s., závod v Bechyni.

LYRa 1983

LYRa 2001

LYRa plus 2010

LYRa 2013

logo Jihočeské keramiky

1992

Logo navržené dle loga LaUfeN s plaménkem. 1995 Logo s claimem.

1995

Keramik Holding aG Laufen zprivatizovala Keramické závody a.s. Znojmo.

1999

V tomto roce došlo k založení společnosti LaUfeN cZ,
která se stala součástí společnosti ROca Sanitario, S.a.

2008

Logo s claimem Moje koupelna. Začátek prodeje vodovodních baterií a doplňků.
2006 Začátek prodeje koupelnového nábytku cubito. Rozvoj výroby nábytku vyústilo v samostatnou výrobu v roce 2012.

2012–13

Společnost LaUfeN cZ s.r.o se stává výrobcem kompletního koupelnového vybavení.
(Vlastní výrobní linka nábytku a baterií).

produktové logo

Sériová výroba a kompletace koupelnového nábytku Jika.
Kompletace vodovodních baterií Jika.

2 3

koupelnová s ér ie

Lyra plus přináší chytrá technická řešení a inovace usilující o maximální komfort uživatelů včetně
nadstandardních úložných prostor, povrchová úprava keramiky i skel byla vymyšlena s ohledem na
snadnou údržbu a hygienu. Nábytek je v atraktivní kombinaci lesklých bílých dvířek s teplým ořechovým
odstínem, navíc je samozřejmě zásadně odolný vůči vlhkosti.

ko u p e ln o v á sé r ie

Snadno zapamatovatelný, atraktivní, ale hlavně praktický vzhled keramiky Lyra plus dominuje jak u klasických
umyvadel s krytem sifonu či se sloupem, tak také u nábytkových s šikovně řešenými odkládacími plochami.

4 5

p ř e h le d so r tim e n tu

49

vodovodn í ba t e r ie

ly ra NOVINKA

s p r c h ové kou t y a dve ř e

ly ra p lUS

va n y

ke r a mika

n á byt e k

lyra plUS

ly r a

B aS i c

G e Ne ri c

d opor u č e n é doplň ky

p ře hled s or timentu

cm

ly ra pacK

Nabídku podomítkových modulů naleznete
na straně 275.

Symetrickou vanu Lyra je
možné kombinovat
se zástěnami cubito,
jejich nabídku
najdete na straně xx.
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keramika

ke r a m ika
umyvadla 50, 55, 60 a 65 cm

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

845 Kč
876 Kč
896 Kč
941 Kč
1 019 Kč

umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

umyvadla 45, 50, 55, 60 a 65 cm s krytem
Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1538.2.000.yyy.1
8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1
8.1938.1.000.000.1

umyvadlo 45 cm
x
x
umyvadlo 50 cm
x
x
umyvadlo 55 cm
x
x
umyvadlo 60 cm
x
x
umyvadlo 65 cm
x
x
kryt na sifon s instalační sadou (Č. výr.: 8.9001.3.000.000.1)
použitelný jen s umyvadly 50, 55, 60, 65 cm Special line
K dispozici od května 2013.

Cena

x
x
x
x

1 185 Kč
1 266 Kč
1 329 Kč
1 540 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla

48 Kč

L
500
550
600
650

50 cm
55 cm
60 cm
65 cm

Číslo výrobku

x
x
x
x

Cena

B
420
450
460
480

umyvadlo do nábytku 70 a 80 cm s odkladacími plochami
Číslo výrobku

845 Kč
876 Kč
896 Kč
941 Kč
1 019 Kč
896 Kč

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1338.5.000.yyy.1 umyvadlo 70 cm
8.1338.7.000.yyy.1 umyvadlo 80 cm

x
x

x
x

2 251 Kč
2 863 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
L
700
800

70 cm
80 cm

Cena

48 Kč
B
480
480

umyvadla 45, 50, 55, 60 a 65 cm se sloupem
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 104 109

8.1538.2.000.yyy.1
8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1
8.1938.0.000.000.1

umyvadlo 45 cm
x
umyvadlo 50 cm
x
umyvadlo 55 cm
x
umyvadlo 60 cm
x
umyvadlo 65 cm
x
sloup použitelný jen s umyvadly 50, 55, 60, 65 cm

x
x
x
x
x

L
500
550
600
650

B
410
450
490
520

stojící bidet

845 Kč
876 Kč
896 Kč
941 Kč
1 019 Kč
911 Kč

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
8.9424.9.000.000.1 sifon,
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l,
s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků) NOVINKA Special line
K dispozici od května 2013.

8.1438.1
8.1438.2
8.1438.3
8.1438.4

Cena

Číslo výrobku
Popis výrobku
8.3238.1.000.304.1 stojící bidet

Cena
1 882 Kč

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro bidet

Cena
20 Kč

48 Kč
367 Kč

H
185
195
195
195

závěsný bidet
Číslo výrobku

Popis výrobku

yyy: 304

Cena

x

2 162 Kč

umývátko 40 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

8.1538.1.000.yyy.1 umývátko 40 cm

yyy: 105 106
x

x

109
x

Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.000.1 instalační sada pro umyvadla
8.9424.9.000.000.1 sifon, chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm,
výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku
45 l, s ozdobnými kroužky (sifon lze použít i bez ozdobných
kroužků) NOVINKA Special line
K dispozici od května 2013.

Cena
799 Kč

8.3038.1.000.yyy.1 závěsný bidet
Objednat zvlášť:
8.9034.9.000.890.1 instalační sada s bílými krytkami
8.9034.9.000.891.1 instalační sada s chromovanými krytkami

Cena
63 Kč
96 Kč

48 Kč
367 Kč
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185*

8.1338.1.000.yyy.1
8.1338.2.000.yyy.1
8.1338.3.000.yyy.1
8.1338.4.000.yyy.1

yyy: 104 109

195

Popis výrobku

50*

Číslo výrobku

65

umyvadlo 45 cm
umyvadlo 50 cm
umyvadlo 55 cm
umyvadlo 60 cm
umyvadlo 65 cm

Cena

630*

8.1538.2.000.yyy.1
8.1438.1.000.yyy.1
8.1438.2.000.yyy.1
8.1438.3.000.yyy.1
8.1438.4.000.yyy.1

yyy: 104 109

530

Popis výrobku

580*

Číslo výrobku

530

umyvadla 45, 50, 55, 60 a 65 cm

keramika

ke r a m ika

zkrácený závěsný klozet
49

kombiklozet se šikmým odpadem
Číslo výrobku

cm

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2338.2.000.000.1 závěsný klozet Lyra plus Compact, hluboké splachování,
délka jen 49 cm!
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou,
úchyty z nerezu
8.9338.5.000.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

Cena
2 086 Kč

Popis výrobku

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

8.2638.4.000.241.3 kombiklozet
8.2638.4.000.242.3 kombiklozet

Cena
571 Kč

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.300.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

1 100 Kč
391 Kč

Cena
3 286 Kč
3 286 Kč

Cena
20 Kč
571 Kč
1 100 Kč
391 Kč

zkrácený závěsný klozet
Číslo výrobku
Popis výrobku
8.2338.0.000.000.1 závěsný klozet Lyra plus, hluboké splachování
Objednat zvlášť:
8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou pro závěsné klozety, úchyty z nerezu
8.9338.5.000.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.7.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty

kombiklozet s vodorovným odpadem

Cena
1 741 Kč

Číslo výrobku

Cena
571 Kč

Popis výrobku

8.9338.4.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.5.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty

391 Kč

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

Popis výrobku

3 286 Kč
3 286 Kč

Cena
20 Kč
571 Kč
1 100 Kč
391 Kč

kombiklozet se svislým odpadem

1 100 Kč
571 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

1 100 Kč

duroplastové sedátko
pro kombiklozety

8.2638.7.000.241.3 kombiklozet
8.2638.7.000.242.3 kombiklozet

Objednat zvlášť:
8.9299.9.000.000.1 instalační sada pro klozet
8.9338.0.300.063.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, úchyty z nerezu
8.9338.1.300.000.1 duroplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanismem
SLOWCLOSE, plastové úchyty
8.9338.3.000.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety,
plastové úchyty

termo plastové sedátko

8.9338.7.xxx.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety,
plastové úchyty
8.9338.3.xxx.000.1 termoplastové sedátko s poklopem pro kombiklozety, plastové
úchyty

Cena

Cena
571 Kč

duroplastové sedátko
pro závěsné klozety

Číslo výrobku

Napouštění Splach. Odpad
mech.
součástí
x
x
x
x
x
x

8.2638.6.000.241.3 kombiklozet
8.2638.6.000.242.3 kombiklozet

1 100 Kč

duroplastové sedátko
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena
391 Kč

Cena
3 286 Kč
3 286 Kč

Cena
20 Kč
571 Kč
1 100 Kč
391 Kč

391 Kč

náhradní díly pro kombiklozety
termoplastové sedátko
pro závěsné klozety

termoplastové sedátko
pro kombiklozety

Číslo výrobku

Popis výrobku

8.2438.4.000.000.1 WC mísa
8.2438.6.000.000.1 WC mísa
8.2438.7.000.000.1 WC mísa
8.2838.2.000.000.1 WC nádrž
8.2838.2.000.241.1 WC nádrž
8.2838.3.000.000.1 WC nádrž
8.2838.3.000.242.1 WC nádrž
8.9135.3.000.000.1 nápustný ventil
8.9135.4.000.000.1 nápustný ventil
8.9136.3.000.000.1 tlačítko D2D
8.9136.2.000.000.1 výpustný ventil D2D
8.2838.4.000.000.1 víko k nádrži Lyra plus

Napouštění Splach.
mech.
součástí

Cena

Odpad
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

1 883 Kč
1 883 Kč
1 883 Kč
1 442 Kč
1 882 Kč
1 442 Kč
1 882 Kč
271 Kč
292 Kč
63 Kč
201 Kč
523 Kč
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koupelnový nábytek

ko u p e ln o v ý n á b y te k

Vyklápěcí koš na prádlo je praktickým
doplňkem každé koupelny.

Důmyslné výřezy na dvířkách
pomáhají jednoduchému otvírání
skříněk.

Chromovaný rošt je ideální pro
odkládání čistých ručníků či pro košíky
s nezbytnými drobnostmi.

Zrcadlová skříňka je ideální
kombinací privátního prostoru uvnitř
a otevřených poliček.

Designové řešení otvírání skříněk.
Výřez ladí s liniemi keramiky, nejsou
třeba úchytky.

Panty dvířek jsou vybaveny
tlumičem, který zabezpečuje
pomalé a tiché dovírání.

Umyvadlová skříňka Lyra plus je ideálním řešením pro koupelny, kde se hraje o každý centimetr. Navíc jde
o nábytek s nejvyššími parametry pro použití ve vlhkém prostředí – korpusy skříňky jsou opatřeny bílou nebo
ořechovou fólií ABS a lepené nejodolnějším PUR lepidlem, vysoce lakovaná dvířka mají místo klasických úchytek
chytré otvory, kvalitni panty jsou testované na 30 000 cyklů. A zanedbatelné není ani to, že nadstandardní
koupelnové zařízení světové značky pořídíte za velice atraktivní cenu!

30 000 cycles
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 30 000 cyklů.

Waterproof + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

home servis
záruční servis u zákazníka
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koupelnový nábytek

ko u p e ln o v ý n á b y te k

ořech

x
x

bílá
3 040 Kč

Číslo výrobku

Barva dvířek

bílý lesklý lak
skříňka pod umyvadlo
4.5284.1.038.546.1 umyvadlová
Lyra plus 70 cm, č. výrobku 8.1338.5
skříňka pod umyvadlo
4.5284.1.038.547.1 umyvadlová
Lyra plus 70 cm, č. výrobku 8.1338.5

440

3 040 Kč

Popis výrobku

ořech

bílá
4 337 Kč

x
x

670

4 337 Kč

4.5281.1.038.546.1
4.5281.1.038.547.1

umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 55 cm,
č. výrobku 8.1338.2
umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 55 cm,
č. výrobku 8.1338.2

ořech

x
x

bílá
3 432 Kč

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5285.1.038.546.1

umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus
80 cm, č. výrobku 8.1338.7
umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus
80 cm, č. výrobku 8.1338.7

500

3 432 Kč

4.5285.1.038.547.1

Barva dvířek

Barva korpusu

bílý lesklý lak
x

ořech

x

4 552 Kč

bílá
4 552 Kč

315

bílý lesklý lak

Barva korpusu

680

Barva dvířek

315

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

315 145

skříňka pod umyvadlo

315 145

skříňka pod umyvadlo

Barva korpusu

315

bílý lesklý lak
4.5280.1.038.546.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 50 cm,
č. výrobku 8.1338.1
4.5280.1.038.547.1 umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 50 cm,
č. výrobku 8.1338.1

Barva korpusu

315

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

315 145

skříňka pod umyvadlo

680

skříňka pod umyvadlo

185

405

185

775

skříňka pod umyvadlo

bílý lesklý lak

skříňka pod umyvadlo

pravá

4.5286.2.038.546.1 spodní skříňka, pravá

x

4.5286.2.038.547.1

x

spodní skříňka, pravá

Barva korpusu

x

4 099 Kč

bílá
4 099 Kč

LEVÁ

2 292 Kč

315

ořech

2PRAVÁ
292 Kč

32

320
595

320

spodní skříňka s košem na prádlo
Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva dvířek

Barva korpusu

bílý lesklý lak
4.5286.3.038.546.1 spodní skříňka s košem na prádlo

x

4.5286.3.038.547.1

x

spodní skříňka s košem na prádlo

ořech

bílá
3 241 Kč

3 241 Kč

315

bílý lesklý lak
x

320

2 292 Kč

550

4.5283.1.038.547.1

x

spodní skříňka, levá

bílá
2 292 Kč

550

umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 65 cm,
č. výrobku 8.1338.4
umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 65 cm,
č. výrobku 8.1338.4

4.5286.1.038.547.1

ořech

315

4.5283.1.038.546.1

Barva dvířek

x

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

4.5286.1.038.546.1 spodní skříňka, levá

LE

Barva korpusu

315

Barva dvířek

550

Popis výrobku

315

3 657 Kč

PRAVÁ
Číslo výrobku

540

315

x

levá

315

x

spodní skříňky

550

4.5282.1.038.547.1

umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 60 cm,
č. výrobku 8.1338.3
umyvadlová skříňka pod umyvadlo Lyra plus 60 cm,
č. výrobku 8.1338.3

bílá
3 657 Kč

550

4.5282.1.038.546.1

ořech

315

bílý lesklý lak

Barva korpusu

315

Barva dvířek

315 145

Popis výrobku

680

Číslo výrobku

320

14 15

koupelnový nábytek

ko u p e ln o v ý n á b y te k

vysoká skříňka

zrcadlo 44 a 54 cm
Barva korpusu

levá

pravá

Barva korpusu

4.5291.1.038.546.1

zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, levá

4.5291.1.038.547.1

zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, levá

Barva korpusu

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně poliček,
pravá

x

590
1770

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5292.1.038.546.1

zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, levá

4.5292.1.038.547.1

zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, levá

3 874 Kč
3 874 Kč

440

Barva korpusu

5 681 Kč
320

320

levá

pravá

ořech

5 681 Kč

4 145 Kč

4.5292.2.038.546.1 zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, pravá
4.5292.2.038.547.1

zrcadlová skříňka 54 cm, poličky, pravá

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5293.1.038.546.1

zrcadlová skříňka 77 cm, poličky, pravá

4.5293.1.038.547.1

zrcadlová skříňka 77 cm, poličky, pravá

bílá
4 145 Kč

590

x

zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, pravá

315

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně poliček,
pravá

3 874 Kč

550

4.5287.4.038.546.1

4.5291.2.038.547.1

bílá
3 874 Kč

zrcadlová skříňka 54 cm

5 681 Kč

315

vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně
poliček, levá

bílá
5 681 Kč

1770

ořech

550

4.5287.3.038.547.1

x

pravá

Popis výrobku

4 145 Kč
4 145 Kč

540

170

levá

Číslo výrobku

4.5291.2.038.546.1 zrcadlová skříňka 44 cm, poličky, pravá
590

Barva dvířek

bílý lesklý lak
x
4.5287.3.038.546.1 vysoká skříňka s košem
na prádlo včetně
poliček, levá

4.5287.4.038.547.1

805

zrcadlová skříňka 44 cm

ořech

Popis výrobku

540

170

320

440

1 683 Kč

590

320

1 683 Kč

zrcadlo 54 cm

vysoká skříňka s košem na prádlo
Číslo výrobku

1 524 Kč

805

pravá

4.5290.0.038.547.1

550
315

5 004 Kč

x

zrcadlo 44 cm

4.5290.0.038.546.1 zrcadlo 54 cm

20

4.5289.0.038.547.1

bílá
1 524 Kč

20

1770

ořech
4.5289.0.038.546.1 zrcadlo 44 cm

5 004 Kč

x

Barva korpusu

bílá
5 004 Kč

5 004 Kč

x

Popis výrobku

805

levá

x

550
315

vysoká skříňka včetně
poliček, levá
4.5287.1.038.547.1 vysoká skříňka včetně
poliček, levá
4.5287.2.038.546.1 vysoká skříňka včetně
poliček, pravá
4.5287.2.038.547.1 vysoká skříňka včetně
poliček, pravá

1770

ořech

bílý lesklý lak
4.5287.1.038.546.1

Číslo výrobku

805

Barva dvířek

590

Popis výrobku

590

Číslo výrobku

hor ní skříňky

pravá

x

4.5288.2.038.547.1

x

horní skříňka, pravá

LEVÁ

zrcadlová skříňka 77 cm

2 969 Kč
2 969 Kč

levá

590

805
320

pravá

320

ořech

bílá

590

320

Barva korpusu

170

2 969320
Kč

590

805

590

805

bílá
2 969 Kč

170

x

horní skříňka, levá

4.5288.2.038.546.1 horní skříňka, pravá

ořech

170

4.5288.1.038.547.1

PRAVÁ

4 756 Kč
4 756 Kč

775

16 17

170

levá

x

170

bílý lesklý lak
4.5288.1.038.546.1 horní skříňka, levá

LEVÁ

Barva korpusu
590

Barva dvířek
805

Popis výrobku

805

PRAVÁ

Číslo výrobku

koupelnový nábytek

ko u p e ln o v ý n á b y te k

NOVINKA

Nový nábytek Lyra je přizpůsoben kompletní řadě nábytkových umyvadel série Lyra plus. Vysoce lesklá bílá
dvířka jsou kombinována s korpusem v barvách tmavého dubu, třešně či čistě bílé. Zajímavým a praktickým
detailem je zapuštěné otvírání dvířek, které díky bílé barvě uvnitř nenarušuje celkový čistý vzhled čela
umyvadlové skříňky a dobře souzní s dekorem tmavého dubu korpusu.
Designovým trendem dneška je atraktivní kombinace klasické bílé barvy ve vysokém lesku
a dřevěných dekorů, ať již to je tmavý dub nebo třešeň. Celkový vzhled koupelny umocní
vznosně klenuté umyvadlo Lyra plus s praktickými odkládacími plochami z obou stran.
20 000 cycles
Nejkvalitnější dveřní panty
testované na 20 000 cyklů.

Waterproof + ABS
ABS hrany lepené PUR
lepidlem zajišťují nejvyšší
voděodolnost.

home servis
záruční servis u zákazníka

18 19

koupelnový nábytek

Česká koupelna stále slouží nejen k očistě těla, ale i prádla. Ale ani v případě malé místnosti
není nutné vzdát se představ o komfortním vybavení. Elegantní řešení nabízí kombinace
rohového sprchového koutu Lyra plus a umyvadla se skříňkou o šířce 60 cm, ke kterým se
naprosto bezpečně vejde i velká pračka.

Klasicky bílá koupelna působí čistě
a jednoduše, bez záludných zákoutí, která
dávají špíně šanci. Takovou variantu nabízí
nová nábytková řada Lyra. Komfort malých
či atypických prostor dotáhne k dokonalosti
závěsné WC, které zabírá pouhých 49 cm!

V nezbytných případech lze uživatelsky
velice příjemně umístit vedle čtvrtkruhového
sprchového koutu i kombinovaný klozet.
Rádius umyvadla, zaoblené hrany WC i oblouk
koutu zajišťují dostatek místa pro bezpečný
pohyb.

ko u p e ln o v ý n á b y te k

Geometrické linie jednoduchých výřezů
jsou rafinovaným detailem otvirání
zásuvek a skříněk.

Kombinace výřezů „tón v tónu“
v bílém provedení atraktivně
kontrastuje také s dekorem třešně.

Zrcadlová skříňka se dokonale hodí nad
umyvadlo se zadní odkládací plochou.
Je ideální kombinací privátního prostoru
uvnitř a otevřených poliček.

Snadné otvírání zajišťují panty
s funkcí samodovírání. Vnitřní police
jsou ze stejného materiálu jako korpus.

V koupelně se využije každé
místečko pro nezbytnosti denní
hygieny. Ideální jsou zásuvky různé
velikosti, jaké nabízejí některé
podumyvadlové skříňky Lyra.

Ovládání zásuvek je snadné díky
pojezdům renomované německé
firmy Hettich.
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koupelnový nábytek
skříňka pod umyvadlo 50, 55 60 cm

ko u p e ln o v ý n á b y te k
skříňka pod umyvadlo 80 cm

NOVINKA

NOVINKA

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5310.1.038.300.1
4.5310.1.038.313.1
4.5310.1.038.326.1
4.5311.1.038.300.1
4.5311.1.038.313.1
4.5311.1.038.326.1
4.5312.1.038.300.1
4.5312.1.038.313.1
4.5312.1.038.326.1

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 50 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 55 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 60 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
2 219 Kč

třešeň

Číslo výrobku

Popis výrobku

Barva zásuvek a dveří

4.5315.2.038.300.1
4.5315.2.038.313.1
4.5315.2.038.326.1

skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 3 dveřmi a 2 zásuvkami pro umyvadlo 80 cm

tmavý dub

2 219 Kč
2 219 Kč
2 306 Kč
2 306 Kč
2 306 Kč
2 431 Kč
2 431 Kč
2 431 Kč

bílý lak
x
x
x

Barva korpusu

bílá
5 019 Kč

třešeň

tmavý dub

5 019 Kč
5 019 Kč

skříňka vysoká

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5316.1.038.300.1
4.5316.1.038.313.1
4.5316.1.038.326.1
4.5316.2.038.300.1
4.5316.2.038.313.1
4.5316.2.038.326.1

vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře
vysoká skříňka, 6 polic, 2 pravé dveře

Barva dveří

Barva korpusu

skříňka pod umyvadlo 60, 65 a 70 cm

NOVINKA

bílý lak
x
x
x
x
x
x

bílá
3 675 Kč

třešeň

tmavý dub

3 675 Kč
3 675 Kč
3 675 Kč
3 675 Kč
3 675 Kč

skříňka střední mělká

Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5312.2.038.300.1
4.5312.2.038.313.1
4.5312.2.038.326.1
4.5313.2.038.300.1
4.5313.2.038.313.1
4.5313.2.038.326.1
4.5314.2.038.300.1
4.5314.2.038.313.1
4.5314.2.038.326.1

skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 60 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi a 1 zásuvkou pro umyvadlo 70 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
3 475 Kč

třešeň

tmavý dub
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5317.1.038.300.1
4.5317.1.038.313.1
4.5317.1.038.326.1
4.5317.2.038.300.1
4.5317.2.038.313.1
4.5317.2.038.326.1

střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, levé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře
střední skříňka mělká, 3 police, pravé dveře

Barva dveří

Barva korpusu

3 475 Kč
3 475 Kč
3 546 Kč
3 546 Kč
3 546 Kč
3 619 Kč
3 619 Kč
3 619 Kč

skříňka pod umyvadlo 65, 70 a 80 cm

bílý lak
x
x
x
x
x
x

bílá
1 930 Kč

třešeň

tmavý dub

1 930 Kč
1 930 Kč
1 930 Kč
1 930 Kč
1 930 Kč

zrcadlo na desce 75x40, 50, 60 a 70

NOVINKA

NOVINKA
Číslo výrobku

4.5313.1.038.300.1
4.5313.1.038.313.1
4.5313.1.038.326.1
4.5314.1.038.300.1
4.5314.1.038.313.1
4.5314.1.038.326.1
4.5315.1.038.300.1
4.5315.1.038.313.1
4.5315.1.038.326.1

Popis výrobku

skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 70 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm
skříňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 80 cm

Barva dveří

bílý lak
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barva korpusu

bílá
2 550 Kč

třešeň

tmavý dub

2 550 Kč
2 550 Kč
2 669 Kč
2 669 Kč
2 669 Kč
2 863 Kč

Popis výrobku

4.5318.1.038.304.1
4.5318.1.038.316.1
4.5318.1.038.318.1
4.5319.1.038.304.1
4.5319.1.038.316.1
4.5319.1.038.318.1
4.5320.1.038.304.1
4.5320.1.038.316.1
4.5320.1.038.318.1
4.5321.1.038.304.1
4.5321.1.038.316.1
4.5321.1.038.318.1

zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 40 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 50 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 60 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm
zrcadlo na desce 75 × 70 cm

Barva desky

bílá
1 075 Kč

třešeň

tmavý dub
1 075 Kč

1 075 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 331 Kč
1 331 Kč
1 331 Kč
1 463 Kč
1 463 Kč
1 463 Kč

K dispozici od května 2013.

2 863 Kč

Nová nábytková řada Lyra je vytvořena pro kompletní nabídku keramiky Lyra plus.
POZOR: Umyvadlo není součástí skříňky a je nutné ho objednat zvlášť!

Číslo výrobku

2 863 Kč

Nová nábytková řada Lyra je vytvořena pro kompletní nabídku keramiky Lyra plus.
POZOR: Umyvadlo není součástí skříňky a je nutné ho objednat zvlášť!
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koupelnový nábytek
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5322.1.038.302.1
4.5322.1.038.304.1
4.5322.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm
zrcadlová skříňka 80 × 40 cm

Barva korpusu

třešeň

tmavý dub
2 904 Kč

2 904 Kč
2 904 Kč

zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5323.1.038.302.1
4.5323.1.038.304.1
4.5323.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm
zrcadlová skříňka 80 × 50 cm

Barva korpusu

třešeň

bílá

NOVINKA

tmavý dub
3 210 Kč

3 210 Kč
3 210 Kč

Oblíbená nábytková
řada Lyra pack
obsahuje závěsné
skříňky pod umyvadla
o šířce 53 a 65 cm.
Mohou se tedy nyní
podle přání zákazníka
zavěsit či postavit
na chromované
nastavitelné nohy.
Kompletní koupelnu
Lyra vhodně doplní
vysoká skříňka
s policemi a zrcadla
ze série Zeta.

praktické balení
obou výrobků
(umyvadlo, skříňka)
v jedné krabici.

zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
Číslo výrobku

PACK

NOVINKA

bílá

NOVINKA

ko u p e ln o v ý n á b y te k

Popis výrobku

Barva korpusu

skříňka pod umyvadlo 53 cm
třešeň

bílá
4.5324.1.038.302.1
4.5324.1.038.304.1
4.5324.1.038.308.1

NOVINKA

zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm
zrcadlová skříňka 80 × 60 cm

tmavý dub
4 302 Kč

4 302 Kč
4 302 Kč

zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm

Číslo výrobku
4.5195.1.432.300.1

Popis výrobku
skříňka s 2 dveřmi VČETNĚ umyvadla 53 cm

Cena
3 090 Kč

Lyra pack obsahuje:
8.1436.1.xxx.104.1
4.5195.2.432.300.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo Lyra 53 cm
skřiňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 53 cm
nohy (1 pár)

Cena
1 426 Kč
2 030 Kč
237 Kč

NOVINKA
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.5325.1.038.302.1
4.5325.1.038.304.1
4.5325.1.038.308.1

zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm
zrcadlová skříňka 80 × 77,5 cm

Barva korpusu

třešeň

bílá

NOVINKA

tmavý dub
3 900 Kč

skříňka pod umyvadlo 65 cm

3 900 Kč
3 900 Kč

osvětlení Sunrise
Číslo výrobku

Popis výrobku

4.9430.2.039.000.1 osvětlení Sunrise dvojité pro Lyra

Cena

Číslo výrobku
4.5196.1.432.300.1

Popis výrobku
skříňka s 2 dveřmi VČETNĚ umyvadla 65 cm

Cena
3 590 Kč

Lyra pack obsahuje:
8.1436.4.xxx.104.1
4.5196.2.432.300.1
4.9440.1.039.000.1

umyvadlo Lyra 65 cm
skřiňka s 2 dveřmi pro umyvadlo 65 cm
nohy (1 pár)

Cena
1 575 Kč
2 244 Kč
237 Kč

NOVINKA

1 060 Kč

1+1 pacK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

vysoká skříňka

NOVINKA

Číslo výrobku
4.5197.1.432.300.1

osvětlení horizon
Číslo výrobku

Popis výrobku

Cena

4.9430.1.039.000.1

osvětlení Horizon, IP44

636 Kč

Popis výrobku
vysoká skříňka, 6 polic, 2 levé/pravé dveře

Cena
3 234 Kč

NOVINKA

K sérii Lyra pack doporučujeme zrcadla série Zeta a osvětlení Horizon.

příslušenství

NOVINKA

1+1 pacK
skříňka + umyvadlo
- bezpečná doprava
- úsporný prostor při dopravě
- jednoduchá manipulace

Objednat zvlášť
4.9440.1.039.000.1

nohy k závěsným skříňkám, chrom, (1 pár)

K dispozici od května 2013.

237 Kč

Možnost individuálního uchycení madel ve vertikalní nebo horizontální poloze,
zákazník se sám rozhodne, jak nainstaluje.

24 25

va ny

vany
vana Lyra
Číslo výrobku
2.2983.9.000.000.1
2.3083.9.000.000.1
2.2883.9.000.000.1
2.3183.9.000.000.1
2.3283.9.000.000.1

Objednat zvlášť:
2.9683.2.000.000.1
2.9683.1.000.000.1
2.9683.0.000.000.1
2.9683.7.000.000.1
2.9683.6.000.000.1
2.9683.8.000.000.1
2.9481.5.004.000.1

Popis výrobku
vana 1500 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1600 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1600 × 750 mm, včetně podpěr
vana 1700 × 700 mm, včetně podpěr
vana 1700 × 750 mm, včetně podpěr

Objem
124 l
159 l
170 l
178 l
180 l

čelní panel 1700 × 560 mm
čelní panel 1600 × 560 mm
čelní panel 1500 × 500 mm
boční panel 750 × 560 mm
boční panel 700 × 560 mm
boční panel 700 × 500 mm
automatická vanová výpusť včetně vanového
sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, plastové tělo
přepadu Special line

8.9481.6.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně
vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné
tělo přepadu Special line

2 222 Kč
2 322 Kč
2 322 Kč
1 752 Kč
1 778 Kč
1 778 Kč
643 Kč

Instalační rozměry vany s panelem

935 Kč

Instalační rozměry vany bez panelu

2.9481.7.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně
vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm,
plastové tělo přepadu Special line

1 749 Kč

8.9481.8.004.000.1 automatická vanová výpusť s napouštěním včetně
vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm, mosazné
tělo přepadu Special line

2 070 Kč

Náhradní díly:
2.9483.0.000.000.1
2.9483.1.000.000.1
2.9483.2.000.000.1
2.9483.3.000.000.1
2.9483.5.000.000.1

Akrylátové vany Lyra jsou uživatelsky příjemné a tvarově variabilní, stylově dotvářejí moderní
koupelnu. Jsou vyrobeny ze stoprocentního akrylátového polymeru špičkové kvality, který
se velice snadno udržuje. K dispozici je 5 různých velikostí – 1500, 1600 a 1700 × 700 mm,
1600 a 1700 × 750 mm, doplňkem mohou být skleněné vanové zástěny Jika.

Cena
4 314 Kč
4 338 Kč
4 361 Kč
4 350 Kč
4 391 Kč

1710
1520
1060

Cena
774 Kč
694 Kč
759 Kč
759 Kč
157 Kč

sada na upevnění čelního panelu Lyra
sada na upevnění bočního panelu Lyra
sada podpěr pro vany Lyra (šířka 700 mm)
sada podpěr pro vany Lyra (šířka 750 mm)
sada upevnění ke zdi pro vany a vaničky Jika

2.2983.9.000.000.1
2.3083.9.000.000.1
2.2883.9.000.000.1
2.3183.9.000.000.1
2.3283.9.000.000.1

375
750

185
135
270
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Instalační rozměry van
A
1500
1600
1600
1700
1700

C
700
700
750
700
750

H
415
410
415
415
415

P
540
600
600
600
600

Q
540–610
540–610
540–610
540–610
540–610

100

340

1150

380

175

Takto barevně označené plochy
nedoporučujeme pro umístění
vanového výtoku nebo výtoku
vanové baterie.
Takto označené plochy jsou vhodné
pro umístění vanového výtoku
nebo výtoku vanové baterie.
E = šířka okraje vany

Polyuretanové podhlavníky zvyšují
komfort relaxace ve vaně.
2.9498.0.087.000.1 410 Kč

Záruka 5 let
na vany.

Podhlavníky jsou na výběr ve dvou
barevných odstínech, světle a tmavě
šedém.
2.9498.0.088.000.1 410 Kč

100% AKRYLÁT
Všechny naše vaničky, vany
a panely jsou vyrobeny
ze 100% akrylátu.

V ýh o d y

Vyrobeno
v Evropské unii.

akrylátové vany se vyznačují dobrými izolačními schopnostmi materiálu a teplým povrchem
sanitární akrylát JIKA si udržuje stálou barvu a je snadno udržovatelný.
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 údržby umožňují rychlý přístup k potrubí pod vanou
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sp rchové k outy

sp r c h o v é ko u ty
sprchový kout lyra plus

NOVINKA

Sprchový kout 800, 900 mm čtverec, bílý lesklý profil,
4mm transparentní sklo nebo sklo Stripy GLASS, madla bílá.
Číslo výrobku
2.5138.1.000.668.1
2.5138.2.000.668.1
2.5138.1.000.665.1
2.5138.2.000.665.1
2.5138.1.000.666.1
2.5138.2.000.666.1

Bílá madla v čistých
geometrických liniích typických
pro nábytek Lyra plus jsou
oboustranná. Detail, který si
zaslouží všechny superlativy!

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5
*4/5

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
sklo stripy
sklo stripy
sklo arctic
sklo arctic

Cena
5 917 Kč
6 408 Kč
6 337 Kč
6 843 Kč
7 072 Kč
7 613 Kč

*4 mm – pevná stěna
*5 mm – posuvné dveře

A
C

Číslo výrobku

Rozměrové
možnosti (mm) do niky
780–800
880–900

2.5138.1
2.5138.2

B

D

A

C

B

Rozměr
(mm)
800
900
800
900
800
900

Rozměr
(mm) B
313
363

Rozměr
(mm) C
402
452

Šířka vstupu
(mm) D
425
495

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – sklo stripy
šarže 665 – sklo arctic
Sprchové kouty Lyra plus jsou kompatibilní s vaničkami JIKA
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Soﬁa).

Jednoduchý rozkládací systém
pro pohodlnější údržbu.
Magnetické lišty zaručují
dokonalou těsnost.

sprchový kout lyra plus

NOVINKA

Sprchový kout 800, 900 mm čtvrtkruh, rádius 550 mm, bílý lesklý profil,
4mm transparentní sklo nebo sklo Stripy GLASS, madla bílá.
Číslo výrobku
2.5338.1.000.668.1
2.5338.2.000.668.1
2.5338.1.000.665.1
2.5338.2.000.665.1
2.5338.1.000.666.1
2.5338.2.000.666.1

A

R 540

Číslo výrobku
2.5338.1
2.5338.2

D

B

A

Sprchové kouty Lyra plus jsou čtvercové či čtvrtkruhové, v ideální výšce 1900 mm. Bezpečnostní sklo lze volit
transparentní či s úpravou stripy a nové také arctic, profily a madla jsou v bílém provedení.

Výhody

Výška
(mm)
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Tloušťka
(mm)
4
4
4
4
4
4

Varianta
provedení skla
transparentní
transparentní
sklo stripy
sklo stripy
sklo arctic
sklo arctic

Cena
5 899 Kč
6 247 Kč
6 264 Kč
6 626 Kč
6 930 Kč
7 337 Kč

C

B

Ložiskové pojezdy pro snadné
otvírání a zavírání.

Rozměr
(mm)
800
900
800
900
800
900

kompatibilita s vaničkami Jika (Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Sofia)
4/5mm bezpečnostní sklo – transparentní nebo stripy s bílými matnými pruhy
profily, výklopný mechanismus a madla v bílém lesklém provedení
speciální úprava JiKa perla GLaSS
výška sprchových koutů 1900 mm

Rozměrové
možnosti (mm) do niky
780–800
880–900

Rozměr
(mm) B
218
318

Rozměr
(mm) C
389
389

Šířka vstupu
(mm) D
429
540

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – sklo stripy
šarže 665 – sklo arctic
Sprchové kouty Lyra plus jsou kompatibilní s vaničkami Jika
(Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp).

Doporučuj eme
JiKa perla GlaSS potřebuje k prodloužení životnosti a k jednodušší údržbě
speciální čisticí prostředky. V boji proti vodnímu kameni, bakteriím, v úsilí
o trvalý lesk a průzračnou čistotu pomohou dvě malé, půllitrové lahvičky se
zázračnými účinky.
clean all se ředí horkou vodou, z 500 ml získáte rovných 100 litrů čisticího
prostředku! Stačí umýt houbou, setřít gumovou stěrkou a utřít do sucha
hadříkem z mikrovlákna.
conditioner dezinfikuje a prodlužuje funkčnost povrchu JiKa perla GLaSS.
Stačí nastříkat a vyleštit.

298 Kč
0,5 l

clean all
2.9482.5.000.000.1
SpeciaL line

584 Kč
0,5 l

conditioner
2.9482.7.000.000.1

Záruka 3 roky
na sprchové kouty.

Tloušťka skla
sprchových koutů.

Tloušťka skla
sprchových koutů.

Výška sprchových
koutů.

SpeciaL line
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L Y RA
plu s
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý

profiové
l, 5ové
mm dveře
transparentní
skloplus
s dekorem
arctic
nebo stripy a úpravou
s prch
yra
s prch
dveřeLsklo,
Lyra
plusjednokřídlé
jednokřídlé
JIKA perla GLASS, madla bílá.

sp rchové dveř e

sp r c h o v é d v e 2.5438.1.000.666.1
ře

Sprchové
dveře
pivotové
jednokřídlé
800,800,
900,900,
LEVÉ/PRAVÉ,
bílýbílý
Sprchové
dveře
pivotové
jednokřídlé
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
l, 5 2.5438.1.000.668.1
transparentní
s dekorem
arctic
nebo
stripy
a úpravou
profi
l,mm
5 mm
transparentní
sklo
s dekorem
arctic
nebo
stripy
a úpravou
s prch
ové
dveřesklo,
Lsklo,
ysklo
ra
plus
jednokřídlé
JIKA
perla
GLASS,
madla
bílá.bílá.
JIKA
perla
GLASS,
madla

Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
2.5438.1.000.665.1
profil, 5 mm
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou
2.5438.1.000.668.1
2.5438.1.000.668.1
JIKA perla GLASS,
madla bílá.
2.5438.2.000.668.1

NOVINKA

2.5438.1.000.666.1
2.5438.1.000.666.1
2.5438.2.000.666.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.1.000.668.1
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.1.000.666.1
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ,
bílý profil, 5mm transparentní
2.5438.2.000.666.1
2.5438.2.000.666.1
Šarže
668 – transparentní sklo
sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS,
madla
bílá.
2.5438.1.000.665.1
Šarže 665 – dekor stripy
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.668.1

jednokřídlé sprchové dveře

Série Lyra plus přichází na trh
s velice žádanou novinkou.
Sprchové dveře ve velikostech
800 a 900 mm, v několika typech:
jednodílné, skládací a kyvné, tzv.
lítačky. Vysoké jsou 1900 mm, výplň
tvoří transparentní sklo, případně
s dekorem stripy (na fotografii) či
arctic, které je zasazeno do bílého
rámu. Vysoká kvalita za dobrou
cenu, navíc se zárukou 3 roky.

Číslo výrobku
2.5438.1.000.668.1
2.5438.1.000.666.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.2.000.666.1
2.5438.2.000.665.1
Číslo výrobku
2.5438.1
3.5438.2

Č
2
3

Čísl
2.54
3.54

Šarže 666 – dekor arctic

Popis výrobku
Cena
2.5438.2.000.666.1
668668
–sklo
transparentní
Šarže
– transparentní
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,Šarže
transparentní
4 223sklo
Kč sklo
Šarže
665665
– dekor
stripy
– dekor
stripy
2.5438.2.000.665.1
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,
skloŠarže
arctic
4 498 Kč
666666
– dekor
arctic
Šarže
–stripy
dekor
arcticKč
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,Šarže
na venkovní
sklo
sprch
ové44 562
dveře Lyra plus
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,
transparentní
sklo
501
Šarže
668 – transparentní
skloKč
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,
sklo665
arctic– dekor stripy 4 777 Kč
Šarže
Sprchové
dveře kyvné
800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
jednokřídlé sprchové dveře bílé, JIKA PERLA na vnitřní straně,
na venkovní
sklo stripy
Šarže
666 – dekor
arctic 4 908 Kč

kyvné tzv.lítačky

profiové
l, 5 mm dveře
skloplus
s dekorem
arctic nebotzv.lítačky
a úpravou
sprch
yra
sprch
ovétransparentní
dveřeLsklo,
Lyra
pluskyvné
kyvnéstripy
tzv.lítačky

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900

sprchové dveře kyvné, tzv. lítačky

JIKA perla GLASS, madla bílá
šarže 668 – transparentní sklo
Rozměr (mm) B
šarže
665
Sprchové
dveře
kyvné
800,800,
900,900,
LEVÉ/PRAVÉ,
bílý
Sprchové
dveře
kyvné
LEVÉ/PRAVÉ,
bílý – dekor stripy
658
šaržearctic
666
–nebo
dekor
arctic
profi
l, 5 l,mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
stripy
a úpravou
profi
5 mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
arctic
nebo
stripy
a úpravou
758 sprch
ové
dveře
L
y
ra
plus
kyvné
tzv.lítačky
2.5638.1.000.668.1
JIKA
perla
GLASS,
madla
bílábílá
JIKA
perla
GLASS,
madla

2.5638.1.000.665.1

Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profil, 5 mm
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou
2.5638.1.000.666.1
2.5638.1.000.668.1
JIKA2.5638.1.000.668.1
perla
GLASS, madla bílá

Č
2
3

2.5638.2.000.668.1
Sprchové dveře kyvné 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil, 4mm transparentní
sklo,
2.5638.1.000.665.1
2.5638.1.000.665.1
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla
bílá
2.5638.2.000.665.1
Číslo výrobku
2.5638.1.000.668.1
2.5638.1.000.665.1
2.5638.1.000.666.1
2.5638.2.000.668.1
2.5638.2.000.665.1
2.5638.2.000.666.1

transparentní sklo

Číslo výrobku
2.5638.1
3.5638.2

sklo stripy

2.5638.1.000.666.1
2.5638.1.000.666.1

2.5638.1.000.668.1
2.5638.2.000.666.1
Popis výrobku
Cena
2.5638.2.000.668.1
2.5638.2.000.668.1
2.5638.1.000.665.1
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně, transparentní
sklo
4 808 Kč
2.5638.2.000.665.1
2.5638.2.000.665.1
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně, na 2.5638.1.000.666.1
venkovní
sklo stripy
5 016 Kč
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně, sklo arctic
5 147 Kč
2.5638.2.000.666.1
2.5638.2.000.666.1
2.5638.2.000.668.1
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně, transparentní sklo
Kč
sprch ové5 019
dveře
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně,na venkovní
sklo stripy
5 227 Kč
2.5638.2.000.665.1
kyvné sprchové dveře bílé, Jika perla na vnitřní straně, sklo arctic
5 359 Kč
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900

Číslo
výrov
Číslo
2.5638.1
2.5638
3.5638.2
3.5638

Lyra plus skládací

Číslo výrobku
2.5638.1
3.5638.2

Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil,
2.5638.2.000.666.1
5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA
sprch
ové
sprch
ovédveře
dveřeL yra
Lyraplus
plusskládací
skládací
perla GLASS, madla bílá

Rozměr (mm) B
délka dveří (mm) C
Sprchové
dveře
skládací
800,
900,
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
l, l,
Sprchové
dveře
skládací
800,
900,
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
šarže 668bílý
–bílý
transparentní
sklo
645
307
5 mm
transparentní
sklo,
sklo
sra
dekorem
arctic
nebo
stripy
a úpravou
JIKA
5 mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
arctic
stripy
a úpravou
JIKA
2.5538.1.000.668.1
šarže
665
–nebo
dekor
stripy
ové
L
y
plus
skládací
745 sprch
357dveře
perla
GLASS,
madla
bílábílá
perla
GLASS,
madla
2.5538.1.000.665.1 šarže 666 – dekor arctic
Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil,
2.5538.1.000.666.1
5 mm
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA
2.5538.1.000.668.1
2.5538.1.000.668.1
perla GLASS,
madla bílá
2.5538.2.000.668.1

sprchové dveře skládací

Sprchové dveře skládací 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil, 4mm
transparentní sklo,
2.5538.1.000.665.1
2.5538.1.000.665.1
2.5538.2.000.665.1
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla bílá

sklo arctic

povrch JiKa perla GLaSS

Číslo výrobku
2.5538.1
2.5538.2

Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900

pevná stěna

D op o ručuj eme
JiKa perla GLaSS potřebuje
k prodloužení životnosti
a k jednodušší údržbě speciální
čisticí prostředky. V boji proti
vodnímu kameni, bakteriím, v úsilí
o trvalý lesk a průzračnou čistotu
pomohou dvě malé, půllitrové
lahvičky se zázračnými účinky.

298 Kč
0,5 l

clean all
2.9482.5.000.000.1
SpeciaL line

584 Kč
0,5 l

conditioner
2.9482.7.000.000.1
SpeciaL line

clean all se ředí horkou vodou,
z 500 ml získáte rovných 100 litrů
čisticího prostředku! Stačí umýt
houbou, setřít gumovou stěrkou
a utřít do sucha hadříkem
z mikrovlákna.
conditioner dezinfikuje a prodlužuje
funkčnost povrchu JiKa perla
GLaSS. Stačí nastříkat a vyleštit.

Č
2
2

2.5538.1.000.666.1
2.5538.1.000.666.1
2.5538.1.000.668.1
2.5538.2.000.666.1
2.5538.2.000.668.1
2.5538.2.000.668.1
Číslo výrobku
Popis výrobku
Cena
2.5538.1.000.665.1
Šarže 668 – transparentní
sklo
2.5538.1.000.668.1 sprchové dveře skládací, bílé, úprava Jika perla, transparentní2.5538.2.000.665.1
sklo2.5538.2.000.665.1
5 037 Kč
Šarže
665 – dekor
stripy
2.5538.1.000.665.1 sprchové dveře skládací, bílé, Jika perla na vnitřní straně, 2.5538.1.000.666.1
na venkovní sklo
stripy
4 963
Kč
2.5538.2.000.666.1
Šarže 666 – dekor
arctic
2.5538.1.000.666.1 sprchové dveře skládací, bílé, Jika perla na vnitřní straně, 2.5538.2.000.668.1
sklo2.5538.2.000.666.1
arctic
5 245
Kč
2.5538.2.000.668.1 sprchové dveře skládací, bílé, Jika perla na vnitřní straně, transparentní
sklo
5 248sklo
Kč sklo
Šarže
668
– transparentní
Šarže
668
– transparentní
2.5538.2.000.665.1
2.5538.2.000.665.1 sprchové dveře skládací, bílé, Jika perla na vnitřní straně, na venkovní
sklo665
stripy
5 655 Kč
Šarže
665
– dekor
stripy
Šarže
– dekor
stripy
2.5538.2.000.666.1 sprchové dveře skládací, bílé, Jika perla na vnitřní straně, 2.5538.2.000.666.1
skloŠarže
arctic
5 456 Kč
666666
– dekor
arctic
Šarže
–á
dekor
arctic
pevn
stěn
a

Číslo
výro
Číslo
2.5538.1
2.5538
2.5538.2
2.5538

Číslo výrobku
2.5538.1
2.5538.2

Šarže 668 – transparentní sklo

šarže 668 – transparentní sklo
Šířka vstupu (mm)
D 665Pevná
Rozměr
(mm)
C800, 900, 1000, stříbrný
Šarže
– dekor
stripy
stěna
lesklý profil, 6 mm
šarže
– dekor
529 Šarže 666transparentní
296 arctic
sklo, sklo s dekorem
arctic665
nebo
stripy stripy
– dekor
pevn
á ástěn
aa
pevn
stěn
šarže 666 – dekor arctic
629
396
madla
bílá
Pevná
stěna
800,
900,
1000,
stříbrný
lesklý
profil,
6 mm
Pevná
stěna
800,
900,
1000,
stříbrný
lesklý
profil,
6 mm

transparentní
s dekorem
arctic
nebo
stripy
transparentní
sklo,
s dekorem
arctic
nebo
stripy
Pevná stěna 800, 900, 1000 mm, stříbrný lesklý profil, 4 mm transparentní
sklo,sklo,
2.9738.1.000.668.1
pevn
ábílá
stěn
asklosklo
madla
madla
bílá
sklo s dekorem arctic nebo stripy madla bílá

2.9738.1.000.665.1

Číslo výrobku
2.9738.1.000.668.1
2.9738.1.000.665.1
2.9738.1.000.666.1
2.9738.2.000.668.1
2.9738.2.000.665.1
2.9738.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2

Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm

Popis výrobku
Cena
2.9738.1.000.666.1
transparentní
sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
2.9738.1.000.668.1
2.9738.1.000.668.1
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, transparentní
sklo
2 973 Kč
madla
bílá2.9738.2.000.668.1
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, na venkovní sklo2.9738.1.000.665.1
stripy
3 219 Kč
2.9738.1.000.665.1
2.9738.2.000.665.1
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, sklo arctic
3 094 Kč
2.9738.1.000.666.1
2.9738.1.000.666.1
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, transparentní2.9738.1.000.668.1
sklo
3 185 Kč
2.9738.2.000.666.1
2.9738.2.000.668.1
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, na venkovní 2.9738.1.000.665.1
sklo2.9738.2.000.668.1
stripy
3 377 Kč
pevná stěna bílá, Jika perla na vnitřní straně, sklo arctic
3 194 Kč
Šarže 668 – transparentní
sklo
2.9738.2.000.665.1
2.9738.2.000.665.1
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
780 – 800
880 – 900

2.9738.1.000.666.1
Šarže 665 – dekor stripy
2.9738.2.000.666.1
2.9738.2.000.666.1
Šarže 666 – dekor arctic
2.9738.2.000.668.1
Rozměr (mm) B
Šarže
668668
– transparentní
sklo
Šarže
– transparentní
sklo
2.9738.2.000.665.1
729
Šarže
665665
– dekor
stripy
Šarže
– dekor
stripy
829 2.9738.2.000.666.1
Šarže
666666
– dekor
arctic
Šarže
– dekor
arctic

Čís
2.97
2.97

Číslo
výrobk
Číslo
vý
2.9738.1
2.9738.1
2.9738.2
2.9738.2
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2

šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic

Pevnou stěnu Lyra plus doporučujeme kombinovat se sprchovými
dveřmi
Šarže 668 – transparentní
sklo
Lyra plus, které jsou kompatibilní s vaničkami Jika .
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic

K dispozici od května 2013.

rozšiřovací profil
Číslo výrobku
2.9138.8.000.014.1

Popis produktu
rozšiřovací proﬁl
K dispozici od srpna 2013.

Cena
829 Kč
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vodovodní bater ie

v o d o v o d n í b a te r ie

umyvadlová baterie

vanová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1128.1.004.101.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1128.1.004.200.1 umyvadlová stojánková páková baterie
bez automatické zátky, chrom
3.1128.1.004.104.1 umyvadlová stojánková pákova baterie se zátkou Click-Clack,
chrom

101

101

Cena
1 397 Kč

105

24º

1 232 Kč

105

52

24º

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.000.1 vanová – sprchová páková podomítková baterie, chrom
Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6327.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz, zpětný ventil, chrom

1 446 Kč

NOVINKA

G3/8"

G3/8"

G11/4"

umyvadlová baterie

120

G1/2"

52

M8

M8

max.57
min.27

Cena
1 645 Kč
Cena
759 Kč
1 369 Kč
411 Kč

60

160

G1/2"
34

sprchová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.2.004.000.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, chrom

Cena
1 479 Kč

150
max.166
min.134
G/"
1 2

213

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.002.1 sprchová páková podomítková baterie, chrom

ø65

216

55

ø120

G1/2"

Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6327.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz, zpětný ventil, chrom

42

106

max.60
min.30

Cena
1 149 Kč

12º

Cena
759 Kč
1 369 Kč

G1/2"
15

411 Kč

150

dřezová baterie
221

umyvadlová páková nástěnná baterie

NOVINKA
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1128.7.004.230.1 umyvadlová páková nástěnná baterie s dolním ramínkem
210 mm, bez automatické zátky, chrom

G/"
1 2

150
max.166
min.134

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.010.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom

ø65

Cena
1 314 Kč

13º 133,5 161

123
ø46,5

Cena
1 479 Kč

M8
137
52

200

G3/8"

dřezová baterie
213

bidetová baterie

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.000.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom

94

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4128.1.004.201.1 bidetová stojánková páková baterie,
s automatickou zátkou, chrom

Cena
1 397 Kč

114

Cena
1 314 Kč
298

10º 48

12º
192

M8

M8

G3/8"

G11/4"

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.2.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, chrom
Objednat zvlášť:
3.6028.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6028.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 562 Kč

G3/8"

150
max.166
150
min.134
max.166
1
G /2min.134
"
ø65
G1/2"
ø65

215
215

dřezová baterie se sprchou

42
42

Cena
759 Kč

167
167

1 369 Kč

118
154
118
154

G1/2"
G1/2"

17º
17º

G1/2"
G1/2"

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5128.1.004.310.1 dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou sprškou, chrom

165

25º 130,5

191

ø46,5
M6

sprchová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3128.6.004.001.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady, chrom

207,4

Cena
2 136 Kč

G3/8"

Cena
1 231 Kč

150
150
max.166
max.166
min.134
min.134
G G/ "/ "
ø65
ø65
1 21 2

Objednat zvlášť:
sada
3.6028.0.004.011.1 sprchová
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
sada
3.6028.1.004.011.1 sprchová
(ruční sprcha 3 funkce, tyč, sprchová hadice 1,7 m), chrom

Cena
759 Kč
1 369 Kč

215
215

5555

4242
150
150
G1G/21"/2"

G1G/21"/2"

ECODISK
Kartuše Ecodisk regulují množství a teplotu míchané
vody, dokáží snížit spotřebu až o polovinu!
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vodovodní bater ie

v o d o v o d n í b a te r ie

umyvadlová baterie

vanová podomítková baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.1127.1.004.001.1 umyvadlová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom
3.1127.1.004.000.1 umyvadlová stojánková páková baterie
bez automatické zátky, chrom

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2127.6.004.000.1 vanová – sprchová páková podomítková baterie, chrom

Cena
1 231 Kč

Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha, 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

1 066 Kč
G3/8”
G5/4”

umyvadlová nástěnná baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.7.004.210.1 umyvadlová nástěnná páková baterie
s ramínkem 210 mm, chrom
Náhradní díly:
3.5127.0.004.200.1 výtokové ramínko 150 mm, chrom
3.9527.0.004.210.1 výtokové ramínko 210 mm, chrom
3.9527.0.004.220.1 výtokové ramínko 300 mm, chrom

G1/2”

Cena
1 316 Kč
Cena
683 Kč

G1/2”
min.33
max.45

567 Kč
1 299 Kč
1 399 Kč

sprchová podomítková baterie

Cena
1 231 Kč

G1/2”
G1/2”

Cena
189 Kč
223 Kč
288 Kč

210

bidetová baterie

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3127.6.004.000.1 sprchová páková podomítková baterie, chrom

Cena
901 Kč

G1/2”

Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
683 Kč

G1/2”
min.37
max.52

567 Kč
1 299 Kč
1 399 Kč

dřezová baterie
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.4127.1.004.001.1 bidetová stojánková páková baterie
s automatickou zátkou, chrom

Cena
1 231 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.1.004.200.1 dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým
ramínkem, chrom
3.1127.1.004.010.1 dřezová stojánková páková baterie s krátkym otočným
výtokovým ramínkem, chrom

G3/8”

Cena
1 147 Kč
1 066 Kč

G5/4”

OLYMP

181
143

vanová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.2127.7.004.000.1 vanová páková baterie bez sprchové sady, chrom
Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

3.1161.1.004.010.1
G3/8”

12°

Cena
1 314 Kč
Cena
683 Kč

120

75

G1/2”

G1/2”

400

Ø34
M6

max 38

G3/8"

567 Kč

dřezová baterie se sprchou

1 299 Kč
1 399 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.5127.1.004.300.1 dřezová stojánková páková baterie s výsuvnou sprchou, chrom

Cena
1 559 Kč

sprchová baterie bez sprchové sady
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3127.7.004.000.1 sprchová páková baterie bez sprchové sady, chrom
Objednat zvlášť:
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.0.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.010.1 sprchová sada
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6027.1.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom

Cena
1 067 Kč
Cena
683 Kč
567 Kč
1 299 Kč
1 399 Kč

G1/2”

G1/2”
G3/8”

lékařská páka
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.9127.0.004.000.1 lékařská páka, chrom

Cena
206 Kč

OPTIM ECO
Pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu
míchané vody; vyšroubováním vymezovacího šroubku
na ovládacím dříku kartuše lze omezit průtok vody.
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př ís luš ens tví

p ř íslu še n stv í

ruční sprcha

sprchové sady
LYRA plus
3.6127.0.004.001.1

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6127.0.004.001.1 Lyra plus ruční sprcha 3 funkce, chrom

Cena
285 Kč
90

+

240

+
3.6027.0.004.010.1

3 funkce

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6127.0.004.010.1 Olymp/Lyra ruční sprcha 1 funkce, chrom
3.6127.0.004.011.1 Olymp/Lyra ruční sprcha 3 funkce, chrom

Cena
180 Kč
296 Kč

+

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6027.0.004.011.1 sprchová sada
(ruční sprcha 3 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
sada
3.6027.0.004.010.1 sprchová
(ruční sprcha 1 funkce, držák, sprchová hadice 1,7 m), chrom
sprchová sada
3.6027.1.004.010.1 Olymp/Lyra
(ruční sprcha 1 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
sprchová sada
3.6027.1.004.011.1 Olymp/Lyra
(ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč, hadice 1,7 m), chrom
3.6327.0.004.000.1 připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz, zpětný ventil, chrom

Cena
683 Kč
567 Kč

+
3.6327.0.004.000.1

1 399 Kč
411 Kč

SPRCHOVÝ SET
Sprchový set obsahuje ruční sprchu,
držák nebo sprchovou tyč a hadici.

+

+

1 299 Kč

+

3.6027.0.004.011.1

+
3.6027.1.004.011.1

1 funkce

sprchová tyč Olymp/Lyra
70
213

3 funkce

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6427.0.004.000.1 Olymp/Lyra sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy,
600 mm, chrom

hor ní sprcha
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.011.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 3 funkce, chrom
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

Cena
680 Kč

G1/2”

Cena
303 Kč
364 Kč

575
613

3 funkce
G1/2”

držák ruční sprchy

1 funkce
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6727.0.004.010.1 Olymp/Lyra hlavová sprcha 1 funkce, chrom
3.6627.0.004.010.1 sprchové rameno, chrom (objednat zvlášť)

Cena
225 Kč
364 Kč

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6527.0.004.000.1 Olymp/Lyra držák ruční sprchy, 3 polohy, chrom
G1/2”

Cena
118 Kč

G1/2”

teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií
40 cm
výškově
nastavitelný

Číslo výrobku
Popis výrobku
3.3527.7.004.000.1 teleskopický sprchový sloup s nástěnnou
baterií s přepínačem, posuvným držákem
s výškovým nastavením 40 cm,
cena bez sprchového příslušenství

Cena
3 298 Kč

Objednat zvlášť:

Cena

3.6771.0.004.041.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkce, sprchovací
část šedivý plast
3.6771.0.004.042.1 Mio hlavová sprcha, 1 funkce, sprchovací
část chrom
3.6127.0.004.001.1 Lyra Plus ruční sprcha 3 funkce, chrom
3.6127.0.004.010.1 Olymp/Lyra ruční sprcha 1 funkce, chrom
3.6127.0.004.011.1 Olymp/Lyra ruční sprcha 3 funkce, chrom
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadice 1,7 m,
mosazná s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadice 2 m,
mosazná s dvojitým zámkem, chrom

626 Kč

přípojka sprchové hadice
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6327.0.004.000.1 Olymp/Lyra připojení sprchové hadice 1/2“, mosaz,
zpětný ventil, chrom

Cena
411 Kč

G1/2”

G1/2”

895 Kč
285 Kč
180 Kč
296 Kč
316 Kč

sprchová hadice

347 Kč
Číslo výrobku
Popis výrobku
3.6227.0.004.011.1 Olymp/Lyra sprchová hadice 1,7 m, mosazná
s dvojitým zámkem, chrom
3.6227.0.004.021.1 Olymp/Lyra sprchová hadice 2 m, mosazná
s dvojitým zámkem, chrom

Cena
316 Kč
347 Kč

Všechny sprchové
hadice jsou vybaveny
systémem Anti twist
proti překroucení,
který je ukrytý
v kónusu sprchové
hadice.
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př e h l e d u m yv a dl a a nábyt ek

p ř e h le d umy vad la a náb y tek

PURE

TIGO
50 × 34,5 cm
60 × 34,5 cm
80 × 34,5 cm

100 × 34,5 cm

55 × 41 cm

barva korpusu / čela

barva korpusu / čela zásuvky

125 × 38,5
cm

creme

mokka

bílá

zelená

creme
bílá

bílý lesklý lak

CUBITO

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

45 × 25 cm
75 × 45 cm

130 × 48,5 cm

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

bílá

bílá

barva čela

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

bílá

bílá

barva korpusu

45 × 37 cm
55 × 37 cm
60 × 37 cm
70 × 37 cm

50 × 42 cm
55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

70 × 48 cm
80 × 48 cm

bílá

pergamon

barva korpusu / čela
wenge

fino

bílý

jasan

wenge

fino

béžový
lesklý lak

wenge
ALU sklo matné

wenge
ALU sklo dekor

fino
ALU sklo matné

bílý
lesklý lak

ALU sklo

fino
ALU sklo dekor

ALU sklo dekor

zlatý dub

bílá

barva korpusu

ořech

barva čela

bílý lesklý lak

LYRA

45 × 36 cm
50 × 42 cm
55 × 43 cm
60 × 47 cm
65 × 49 cm

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

LYRA PACK
50 × 42 cm
55 × 45 cm
60 × 46 cm
65 × 48 cm

MIO
130 × 47 cm

bílá

70 × 48 cm
80 × 48 cm

53 × 42 cm
65 × 48 cm

bílá
bílá

barva korpusu
barva čela

pergamon

bílá
bílá

ořech

bolton

barva korpusu

dub

barva čela

bílý lesklý lak

třešeň

bílá

barva korpusu

bílá

barva čela

bílý lesklý lak
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př e h l e d u m yv a dl a a nábyt ek
ZETA

CUBE

CUBE

40 × 34,5 cm
50 × 40 cm
55 × 44 cm
60 × 49 cm

45 × 43 cm
55 × 43 cm
65 × 43 cm

bílá

přehled umývátka a rohová umyvadla
umývátko CUBITO

PETIT
50 × 34 cm
60 × 34 cm

bílá

bílá

asymetrické umývátko CUBITO levé

45 × 34 cm

45 × 23,5 cm

bílá

bílá

bílá

umývátko MIO

dub

barva korpusu
bílá

dub
bílá

barva korpusu
bílá

dub

dub

barva čela
bílý lesklý lak

dub

bílá

bílý lesklý lak

dub

třešeň

šedá

bílá

shora zápustné umyvadlo IBON

55 × 41 cm

bílá

pergamon

dub

bílý lesklý lak

třešeň

šedý lesklý lak

umývátko OLYMP

bílá

45 × 37 cm

bílá

pergamon

umývátko OLYMP

bílá

pergamon

50 × 23 cm

bílá

zdola zápustné umyvadlo THALIA

52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

55,5 × 42 cm

umývátko PETIT

umývátko CUBE
45 × 23,5 cm

45 × 34 cm

bílá

bílá

polozápustné umyvadlo MIO
64 × 55 cm

bílá

45 × 46 cm

55 × 56 cm

MIO

pergamon

rohové umývátko OLYMP

rohové umyvadlo OLYMP

bílá

45 × 23,5 cm

barva čela

přehled zápustná, vestavná a speciální umyvadla
shora zápustné umyvadlo CUBITO

umývátko TIGO

45 × 47 cm

barva korpusu

barva čela

dub

45 × 25 cm

bílá

rohové umývátko MIO
45 × 36 cm

barva korpusu / čela

asymetrické umývátko CUBITO pravé

45 × 25 cm

polozápustné umyvadlo OLYMP

bílá

pergamon

bílá

bílá

55 × 42 cm
55 × 35,5 cm

55 × 43 cm
55 × 36 cm

umývátko LYRA plus
40 × 31 cm
bílá

pergamon

bílá

pergamon

bílá

bílá
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přehled obdélníkové akrylátové vany a zástěny

přehled asymetrické a rohové vany a zástěny

akrylátová vana CUBITO

akrylátová asymetrická vana MIO

akrylátová vana MIO

jednodílná vanová zástěna MIO
91 × 150 cm

170 × 70 cm

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

akrylátová vana OLYMP

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

akrylátová vana LYRA
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

transparentní

zakřivená vanová
zástěna TIGO

akrylátová vana TIGO
160 × 80/70 cm
pravá i levá verze

rovná vanová
zástěna TIGO

80 × 150 cm

80 × 150 cm

k obdélníkovým akrylátovým vanám doporučujeme vanové zástěny CUBITO.
jednodílná vanová
zástěna CUBITO

dvoudílná vanová
zástěna CUBITO
75 × 140 cm

transparentní

115 × 140 cm

akrylátová rohová vana OLYMP

akrylátová asymetrická vana OLYMP
145 × 145 cm

transparentní

transparentní

dekor CUBITO

dekor CUBITO

transparentní

150 × 100
pravá i levá verze

přehled obdélníkové ocelové vany a zástěny
ocelová vana ALMA

ocelová vana PRAGA
170 × 80 cm
180 × 80 cm

p ř e h le d s p rcho vé vaničky

160 × 75 cm
170 × 75 cm

akrylátová čtvercová vanička
OLYMP
tloušťka materiálu 3,1 mm

tloušťka materiálu 2,9 mm

ocelová vana TANZA / TANZA plus

ocelová vana RIGA

ocelová vana RIGA mini
120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm
tloušťka materiálu TANZA 2,8 mm,
TANZA plus 3,5 mm

105 × 70 cm

keramická čtvercová vanička
NEO-RAVENNA

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

keramická obdélníková vanička
NEO-RAVENNA
90 × 72 × 8 cm

keramická čtvercová vanička
RAVENNA

ocelová čtvercová vanička
SOFIA

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

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

keramická obdélníková vanička
RAVENNA

keramická obdélníková vanička
NEO-RAVENNA

90 × 72 × 11 cm

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

K obdélníkovým ocelovým vanám doporučujeme vanové zástěny CUBITO.
jednodílná vanová
zástěna CUBITO

dvoudílná vanová
zástěna CUBITO
75 × 140 cm

115 × 140 cm

akrylátová čtvrtkruhová vanička
OLYMP

keramická asymetrická vanička
TIGO
100 × 80 × 8,5 cm

transparentní

transparentní

dekor CUBITO

dekor CUBITO

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

keramická čtvrtkruhová vanička
RAVENNA
80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm
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p ř e h l e d s prc h ové kout y a dveře

p ř e h le d vo d o vo d ní b ater ie

sprchový kout CUBITO PURE

baterie CUBITO

baterie MIO

baterie TIGO

baterie OLYMP

baterie LYRA plus

baterie LYRA

baterie NARIVA

baterie TALAS

baterie DINO

baterie SENSOR INOX

baterie SENSOR

sprchový kout LYRA plus

sprchový kout CUBITO

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

transparentní
transparentní

transparentní

stripy

dekor arctic

dekor CUBITO

dekor arctic

sprchový kout CUBITO PURE

sprchový kout 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

transparentní

transparentní

dekor arctic

dekor arctic

sprchový kout asymetrický TIGO
100 × 80 × 195 cm

sprchový kout MIO
80 × 80 × 185 cm
90 × 90 × 185 cm
100 × 100 × 185 cm

transparentní

sprchový kout LYRA plus

p ř e h le d s p rcho vé p ř ís luš ens tví
horní sprchy CUBITO

ruční sprchy CUBITO

horní sprchy MIO

ruční sprchy MIO

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

transparentní
transparentní

stripy

dekor arctic

dekor arctic

sprchové dvojdílné dveře CUBITO PURE
100 × 195 cm
120 × 195 cm
140 × 195 cm

sprchové jednokřídlé dveře CUBITO PURE
80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

ruční sprcha RIO

80 × 195 cm
90 × 195 cm

transparentní

transparentní

dekor arctic

dekor arctic

dekor arctic

80 × 190 cm
90 × 190 cm

sprchové skládací dveře
LYRA plus

ruční sprchy LYRA plus

ruční sprchy OLYMP/LYRA

sprchové skládací dveře CUBITO PURE

transparentní

sprchové jednokřídlé dveře
LYRA plus

horní sprchy OLYMP/LYRA

p ř e h le d ko up elno vé d o p lňky
DESIGN

CUBITO

MIO

PURE

HERITAGE

BASIC

GENERIC

UNIVERSUM

sprchové dveře kyvné, tzv. lítačky
LYRA plus

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

transparentní

transparentní

transparentní

stripy

stripy

stripy

dekor arctic

dekor arctic

dekor arctic
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V Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě (Masarykovo náměstí 11) můžete nahlédnout do historie nejstarší
továrny na výrobu sanitární keramiky v Evropě. Výstava uspořádaná k 135. výročí založení závodu Znojmo se otevírá
18. července a potrvá do 7. října 2013.
Návštěvníci, kteří u vchodu správně zodpovědí anketní otázku, mají VSTUP ZDARMA. Otázka je jednoduchá:
Kdo založil továrnu na keramiku ve Znojmě a ve kterém roce to bylo?
Pokud nevíte, odpověď najdete na stránkách katalogu, který držíte v ruce.

www.jika.cz
Na internetových stránkách značky Jika najdete
nejnovější seznam produktů, prodejců i aktuální
novinky ze světa koupelen a toalet.
Na těchto stránkách naleznete i seznam
certifikovaných instalatérů Jika, kteří byli
vyškoleni v našem školicím centru ve Znojmě.

Galerie kou p e l e n L a u f e n s l u ž b y z á k a z n í k ů m
V roce 2004 byla v Praze na náměstí I. P. Pavlova otevřena
Galerie koupelen Laufen. Ano, čtete správně, galerie.
Jedná se o první projekt svého druhu v České republice,
který vám na ploše téměř 700 m2 představí kompletní
sortiment produktů značek Laufen, Roca a Jika. Ve velmi
příjemném prostředí můžete v klidu posedět, aniž by vás
kdokoli přemlouval ke koupi. V Galerii koupelen se totiž
výrobky neprodávají, slouží především jako zdroj inspirace
a místo, kam se můžete podívat, pokud si nevíte rady
s koupelnou, potřebujete svůj „výběr“ ukázat partnerovi
nebo architektovi nebo se chcete pouze podívat, co nabízí
světový lídr na poli kompletního koupelnového vybavení.
Příjemný personál vám ochotně odpoví na dotazy a poradí,
jaké výrobky budou pro vaši koupelnu nejvhodnější, aniž
byste se museli rychle rozhodnout a něco koupit.
Galerie koupelen Laufen
I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 337 701, e-mail: galerie@cz.laufen.com
www.galerie-koupelen.cz

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637, 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 337 711, e-mail: office.praha@cz.laufen.com
CZ 03/2013
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a detailů. V katalogu jsou uvedeny doporučené
maloobchodní brutto ceny v Kč bez DPH (DMBC) platné od 1. 4. 2013
Laufen CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

