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PMMA

Dôležitým funkčným a štýlovým prvkom utvárajúcim atmosféru modernej kúpeľne 
sú užívateľsky príjemné a tvarovo variabilné vane z vysokokvalitného 
100 % akrylátového polyméru. Špičkový materiál a jednoduchá údržba robia 
z akrylátových vaní nenahraditeľný prvok kúpeľňového zariadenia.

vane 
a vaňové 
zásteny

vane a vaňové zásteny
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PMMA

VAŇA ZÁPUSTNÁ MIO
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1700 x 700

Cena 9 012 Sk (vrátane DPH)

VAŇA S KONŠTRUKCIOU MIO
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1700 x 700

Cena 14 419 Sk (vrátane DPH)

VAŇA ROHOVÁ OLYMP
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1450 x 1450

Cena 14 293 Sk (vrátane DPH)

VAŇA ASYMETRICKÁ 
OLYMP 
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1500 x 1000

Cena 10 949 Sk (vrátane DPH)

VAŇA LYRA
dĺžka (mm)  x  šírka (mm) x výška (mm)

 1500 x 700 x 415

 1600 x 700 x 410

 1600 x 750 x 415

 1700 x 700 x 415

Cena 5 988 Sk (vrátane DPH)

100% ACRYL
všetky naše vane 
sú vyrobené 
zo 100 % akrylátu

akrylátové vane
Bližšie technické informácie nájdete na www.jika.sk
Vyššie uvedené ceny zodpovedajú najmenšiemu rozmeru van.

K akrylátovým 
vaniam Lyra 
odporúčame 
použiť jednodielne 
alebo dvojdielne 
zásteny Cubito.

K akrylátovým vaniam Mio odporúčame použiť jednodielne alebo dvojdielne zásteny Cubito.

novinka

novinka

novinka

pravá verzia ľavá verzia
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KOVOVÉ NASTAVITEĽNÉ 
NOŽIČKY
Cena 512 Sk (vrátane DPH)

PLASTOVÉ NOŽIČKY
pre vane Riga a Alma

Cena 445 Sk (vrátane DPH)

PRAGA
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1700 x 800

 1800 x 800

Cena 7 220 Sk (vrátane DPH)

ALMA
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1600 x 750

 1700 x 750

Cena 6 668 Sk (vrátane DPH)

RIGA MINI
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1050 x 700

Cena 3 975 Sk (vrátane DPH)

RIGA
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 1200 x 700

 1300 x 700

 1400 x 700

 1500 x 700

 1600 x 700

 1700 x 700

Cena 3 901 Sk (vrátane DPH)

Tvarová stálosť, dlhá životnosť, ľahká údržba a priaznivé ceny sú hlavnými prednosťami anatomicky 
tvarovaných vaní a sprchových vaničiek JIKA z pevnej smaltovanej ocele. Ich netradičným 
umiestnením vo vašej kúpeľni získate skutočne nadštandardný priestor.

Špeciálna povrchová úprava 
Antislip zabraňuje pošmyknutiu 
vo vani.

oceľové vane
Bližšie technické informácie nájdete na www.jika.sk

Vyššie uvedené ceny zodpovedajú najmenšiemu rozmeru van.

Oceľové vane Riga nie 
je možné kombinovať 
so zástenami Cubito.

K oceľovým vaniam 
Praga odporúčame 
použiť jednodielne 
alebo dvojdielne 
zásteny Cubito.

Oceľovú vaňu Riga 
mini nie je možné 
kombinovať 
so zástenami Cubito.

K oceľovým vaniam 
Alma odporúčame 
použiť jednodielne 
alebo dvojdielne 
zásteny Cubito.
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Luxusná dvojdielna vaňová zástena s kvetinovým dekorom Cubito 
a s úpravou JIKA perla GLASS je koncipovaná ako negatívna verzia 
dekoru skla pri nábytku Cubito.

Vzpera, ktorá je súčasťou 
dvojdielnej vaňovej zásteny, 
zaručuje jej stabilitu.

Detail strieborného lesklého 
profilu vaňovej zásteny.

Tesnenie pri otočnom diele 
vaňových zásten zabraňuje 
nežiaducemu úniku vody 
pri kúpeli.

Jednodielna vaňová zástena s transparentným sklom a úpravou 
JIKA perla GLASS.

Pánt dvojdielnej vaňovej 
zásteny so 6 mm temperovaným 
bezpečnostným sklom.

Vaňová zástena 75 s úpravou JIKA perla GLASS je ponúkaná vo vyhotovení 
ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, so strieborným lesklým profilom a 6 mm 
transparentným sklom, alebo 6 mm sklom s kvetinovým dekorom.

Vaňová zástena 115 s úpravou JIKA perla GLASS je ponúkaná vo vyhotovení 
ĽAVÁ/PRAVÁ, dvojdielna, so strieborným lesklým profilom a 6 mm 
transparentným sklom, alebo 6 mm sklom s kvetinovým dekorom.

Všetky vaňové zásteny sú ponúkané výhradne 
s úpravou JIKA perla GLASS.

Pre významné predĺženie životnosti povrchu JIKA perla GLASS je vhodné využiť 
špeciálne vyvinuté prípravky pre sprchové kúty Clean All a Conditioner.

pravý variant

pravý variant JEDNODIELNA VAŇOVÁ 
ZÁSTENA S DEKOROM
Cena 9 064 Sk (vrátane DPH)

JEDNODIELNA VAŇOVÁ 
ZÁSTENA TRANSPARENTNÁ
Cena 7 457 Sk (vrátane DPH)

DVOJDIELNÁ VAŇOVÁ 
ZÁSTENA S DEKOROM
Cena 10 504 Sk (vrátane DPH)

DVOJDIELNÁ VAŇOVÁ 
ZÁSTENA TRANSPARENTNÁ
Cena 13 276 Sk (vrátane DPH)

2.9482.5 2.9482.7

vaňové 
zásteny 
Cubito

vaňové zástenyBližšie technické informácie nájdete na www.jika.sk

Vaňové zásteny Cubito budú k dispozícii od leta 2008.

novinka
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Funkčne variabilné a štýlovo inšpiratívne sprchové kúty Cubito s dekorom 
či bez neho dotvárajú jedinečným spôsobom celkovú atmosféru modernej 
kúpeľne.

sprchové 
vaničky 
a sprchové 
kúty

sprchové vaničky a sprchové kúty
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Kúpacie vaničky 
zo žiarohliny sa 
v našom závode 
v Znojme vyrábali 
už medzi dvoma 
svetovými vojnami 
v minulom storočí.

V dnešnej pretechnizovanej dobe sa ľudia stále častejšie vracajú k tradičným, 
prírodným materiálom. Znamenajú pre nich záruku kvality preverenej mnohými 
generáciami. Prírodné materiály sú nielen krásne, ale pre človeka príjemné 
a blízke. Preto značka Jika zaradila do svojej ponuky keramické sprchové 
vaničky Ravenna. Stopercentná tvarová stálosť, odolnosť proti poškriabaniu, 
ľahká údržba a neobmedzená životnosť, sú vlastnosti, ktoré ocení každý, 
kto má rád pekné a kvalitné veci.

Špeciálna povrchová 
úprava ANTISLIP 
zabraňuje 
pošmyknutiu 
vo vani.

RAVENNA ŠTVORCOVÁ
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 800 x 800

 900 x 900

 Cena 3 910 Sk (vrátane DPH)

RAVENNA OBDĽŽNIKOVÁ
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 900 x 720

 Cena 4 891 Sk (vrátane DPH)

RAVENNA ŠTVRŤKRUHOVÁ
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 800 x 800

 900 x 900

 Cena 5 336 Sk (vrátane DPH)

SOFIA
dĺžka (mm)  x  šírka (mm)

 700 x 700

 800 x 800

 900 x 900

Cena 1 543 Sk (vrátane DPH)

Oceľové vaničky Sofia 
nie je možné 
kombinovať 
so sprchovými kútmi 
Cubito.

sprchové vaničky

Štvorcové vaničky 
Ravenna odporúčame 
kombinovať 
so sprchovými kútmi 
Cubito.

Štvrťkruhové vaničky 
Ravenna odporúčame 
kombinovať 
so sprchovými kútmi 
Mio.

Bližšie technické informácie nájdete na www.jika.sk
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