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Novinkou v ponuke kúpeľňových riešení sú podomietkové systémy pre samostatne stojace a závesné klozety. Stále populárnejšie beznádržkové 
moduly je možné využiť napr. pri kompletnej rekonštrukcii panelákovej kúpeľne alebo pri inštalácii akéhokoľvek druhu klozetu. K dispozícii 
sú celkom 4 varianty podomietkových systémov, ktoré sú plne kompatibilné so všetkými samostatne stojacimi aj závesnými klozetmi JIKA.

podomietkové 
moduly

pravidelne testovaná kvalita

servis do 5 dní u zákazníka zadarmo

široká ponuka doplnkov a náhradných dielov

flexibilita podomietkových modulov JIKA

univerzálny splachovací ventil (možnosť následnej výmeny tlačidla Start–Stop a Dual Flush)

nastaviteľnosť finálnej výšky závesných klozetov

nosnosť 400kg

pevný rám

100% kompatibilita so všetkými klozetmi JIKA

záruka 5 rokov

novinka
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MODUL ZKR 
PRE ZÁVESNÉ KLOZETY
Cena 5 305 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
START-STOP, BIELA
Cena 853 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
DUAL FUSH, BIELA
Cena 853 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
DUAL FLUSH, 
CHRÓM MATNÝ
Cena 1 473 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
START-STOP, 
CHRÓM MATNÝ
Cena 1 473 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
START-STOP, 
CHRÓM LESKLÝ
Cena 1 473 Sk (vrátane DPH)

RIVA DUO – TLAČIDLO 
DUAL FLUSH, 
CHRÓM LESKLÝ
Cena 1 473 Sk (vrátane DPH)

MODUL ZKRP 
PRE ZÁVESNÉ KLOZETY
Cena 6 632 Sk (vrátane DPH)

MODUL SK 
PRE SAMOSTATNE 
STOJACIE KLOZETY
Cena 2 946 Sk (vrátane DPH)

MODUL ZK 
PRE ZÁVESNÉ KLOZETY
Cena 4 273 Sk (vrátane DPH)

podomietkové moduly

Tento variant ocenia všetci, ktorí majú v pláne rekonštruovať 
panelákovú kúpeľňu a inštalovať závesný klozet. Tento variant je 
určený predovšetkým tam, kde za modulom prechádzajú domové 
inštalácie (vodovodné a kanalizačné potrubie, vzduchotechnika, 
plynové potrubie a pod.).
JIKA modul ZKRP sa prispôsobí každej panelákovej kúpeľni – má 
nastaviteľné bočné uchytenie pre univerzálnosť uchytenia.

Výhody:  –  tlačidlo Start-Stop alebo Dual Flush

 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

kedykoľvek v priebehu používania zameniť

 –  nosnosť 400 kg

 –  následné predmurovanie v rozmedzí 15–90 mm

 –  pevný rám

 –  nastaviteľnosť finálnej výšky klozetu

 –  šírkové rozpätie 800–1100 mm

Najlacnejší a zároveň najjednoduchší modul k namontovaniu 
na stenu pod značkou JIKA, pre samostatne stojacie klozety.

Výhody:  – tlačidlo Start-Stop alebo Dual Flush

 – splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

  kedykoľvek v priebehu používania zameniť

Ekonomický variant pre závesné klozety. K namontovaniu 
na stenu s nutnosťou obmurovania.

Výhody:  – tlačidlo Start-Stop alebo Dual Flush

 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

kedykoľvek v priebehu používania zameniť

 –  nosnosť 400 kg

 –  následné predmurovanie v rozmedzí 15–90 mm

Systém je so samonosným oceľovým rámom,ktorý sa fixuje 
do podlahy a zadnej steny, alebo do rámovej konštrukcie 
sadrokartónových priečok.

Výhody:  –  tlačidlo Start-Stop alebo Dual Flush

 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

kedykoľvek v priebehu používania zameniť

 –  nosnosť 400 kg

 –  následné predmurovanie v rozmedzí 15–90 mm

 –  pevný rám

 –  nastaviteľnosť finálnej výšky klozetu

Bližšie technické informácie nájdete na www.jika.sk
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