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Nautilus 1897

Rudolfas Ditmaras įkūrė gamyklą Vienoje.

Rudolfas Ditmaras išrado „Viennese Moderateur“ aliejaus lempas, kurios 

tapo populiarios visame pasaulyje.

Broliai Ditmarai įkūrė gamyklą Znojmo.

Po R. Ditmaro mirties 1895 m. jo įpėdiniai įsteigė prekybos įmonę 

„Kunstthonwarenfabrik Rudolf Ditmar Erben“ . 

Klestinčios gamyklos vertė siekė 1 498 845 Austrijos kronų.

Znojmo gamyklą nupirko Willhemsburg mieste esančios keramikos 

gamyklos savininkai Lichtenšternai.

R. Ditmaro ir Urbacho įmonės tampa akcine bendrove. 1920 m. ji tapo 

pirmąja Europoje pramonine praustuvų, vonių ir plautuvių gamintoja.

Šis prekės ženklas užregistruotas įmonei pradėjus naudoti naują 

keraminę medžiagą – stikliškąjį porcelianą. Iš jo gaminami „DITmar“,

 „Urbach“ ir „VITreous“ gaminiai.

1939 m. sausio 1 d. gamykla buvo nusavinta ir perimta koncerno 

„Ostmark-Keramik“ A.G. su pagrindine būstine Vienoje.

1945 m. kovo 1 d. gamykla buvo subombarduota. Koncerno vadovybės 

sprendimu gamyba buvo nutraukta. 1945 m. gruodžio 27 d. gamykla 

nacionalizuota.

1950 m. buvo įkurta valstybinė įmonė „Znojemská keramika“. 1958 m. įmonė buvo 

pervadinta į „Keramické závody n. p. Znojmo“.

Bechynėje buvo atidaryta moderni keramikos gamykla.

Gyvenamųjų namų statybos bumas. Kombinuotų WC gamyba nuo 1977.

1990 m. įkurta „Znojemské keramické závody“ a.s. 

įmonė.  „Jihočeská keramika“ įmonės logotipas.

„Keramik Holding AG Laufen“ privatizavo „Jihočeská keramika“ a. s. įmonės 

gamyklą Bechynėje.

Pagal LAUFEN logotipą sukurtas logotipas su liepsnele. 1995 m. sukurtas 

logotipas su užrašu.

Keramik Holding AG Laufen privatizavo įmonę „Jihočeská keramika, a. s.“ Bechynėje.

 Įkurta bendrovė „LAUFEN CZ“; ji tapo koncerno 

„ROCA Sanitario“ S.A. dalimi. 

Logotipas su „Moje koupelna“ (mano vonios kambarys) užrašu. 

Pradėta prekiauti maišytuvais ir aksesuarais.

Nuosavos baldų ir maišytuvų surinkimo linijos.

logotipas sukurtas iš gamyklos
„Jihočeska keramika“ pavadinimo.
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APŽVALGA PRAUSTUVAI IR BALDAI

CUBITO CUBITO

CUBITO
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

130 × 47 cm

MIO MIO MIO

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

100 × 34,5 cm

PURE PURE

45 × 23,5 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 TIGO TIGO TIGO
55 × 41 cm

53 × 42 cm
65 × 48 cm

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

70 × 48 cm
80 × 48 cm

LYRA LYRA PACKLYRA

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

OLYMP DEEP

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
80 × 43 cm
100 × 43 cm 
120 × 43 cm 
dvigubas 
praustuvas

40 × 23 cm

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

NAUJIENA
spintelė su 2 stalčiais

45 × 25 cm
75 × 45 cm

NAUJIENA
spintelė su 
2 stalčiais

130 × 48,5 cm

NAUJIENA
spintelė su 
4 stalčiais
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APŽVALGA ĮLEIDŽIAMI, ĮMONTUOJAMI IR SPECIALŪS PRAUSTUVAI

APŽVALGA MAŽI PRAUSTUVAI IR KAMPINIAI PRAUSTUVAI

REKOMENDUOJAMI DERINIAI PRAUSTUVAI + MAIŠYTUVAI 

64 × 55 cm52 × 41 cm
56 × 47,5 cm

CUBITO MIO IBON THALIA

55 × 41 cm

CUBITO

OLYMP DEEP

OLYMP LYRA plus

OLYMP DEEP

CUBE

OLYMP

PETIT

TIGO

MIOCUBITO kairinis CUBITO dešininis

45 × 34 cm

45 × 37 cm

40 × 31 cm45 × 43 cm

50 × 23 cm

40 × 23 cm

45 × 23,5 cm

45 × 36 cm
45 × 25 cm 45 × 25 cm

55 × 56 cm

55,5 × 42 cm

45 × 46 cm

PURE

MIO

TIGO

CUBITO

CUBITO

MIO-N

TIGO

MIO

MIO-N

TIGO

LYRA PLUS

TIGO

TIGO

MIO-N

LYRA PLUS

OLYMP DEEP, BABY

OLYMP DEEP

TIGO

NARIVA

+
+
+

+
+

+

MIO-N



APŽVALGA KETURKAMPĖS AKRILINĖS VONIOS

APŽVALGA KETURKAMPĖS PLIENINĖS VONIOS

APŽVALGA ASIMETRINĖS VONIOS IR KAMPINĖS VONIOS

APŽVALGA SIENELĖS

LYRA

170 × 70 cm

150 × 70 cm
160 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 70 cm
170 × 75 cm

MIO

CUBITOCUBITO

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

75 × 140 cm 115 × 140 cm

CUBITO

170 × 80 cm
180 × 80 cm

120 × 70 cm
130 × 70 cm
140 × 70 cm
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm

140 × 70 cm (tik Tanza)
150 × 70 cm
160 × 70 cm
170 × 70 cm
160 × 75 cm
170 × 75 cm

160 × 75 cm
170 × 75 cm

105 × 70 cm

PRAGA

TANZA / TANZA plus RIGA

ALMA RIGA mini

1
1

10

TIGO  TIGO MIO

150 × 105 cm
160 × 105 cm
170 × 105 cm
dešininis ir kairinis modelis

160 × 80/70 cm
dešininis ir kairinis 
modelis

TIGOMIO

80 × 150 cm 60 × 150 cm91 × 150 cm
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APŽVALGA DUŠO PADĖKLAI

APŽVALGA DUŠO KABINOS IR DURYS

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

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

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

80 × 80 × 3 cm
90 × 90 × 3 cm

100 × 80 × 3 cm
120 × 80 × 3 cm

90 × 90 × 3 cm

80 × 80 × 8 cm
90 × 90 × 8 cm

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

90 × 72 × 8 cm
 
 

120 × 80 × 8 cm
100 × 80 × 8 cm

90 × 72 × 11 cm

100 × 80 × 8,5 cm
left/right

80 × 80 × 11 cm
90 × 90 × 11 cm

OLYMP / akriliniai

NEO-RAVENNA / keraminiai

RAVENNA / keraminiaiSOFIA / plieniniai

NEO-RAVENNA / keraminiai

RAVENNA / keraminiai RAVENNA / keraminiai

OLYMP / akriliniai

NEO-RAVENNA / keraminiai

TIGO / keraminiai

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

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

CUBITO PURE CUBITO PURE
80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

100 × 80 × 195 cm

LYRA plus

TIGO

1

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

80 × 190 cm
90 × 190 cm

LYRA plus LYRA plus LYRA plus

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

80 × 195 cm
90 × 195 cm
100 × 195 cm

80 × 195 cm
90 × 195 cm

CUBITO PURE CUBITO PURE CUBITO PURE

PURE GLASS

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

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

80 × 80 × 190 cm
90 × 90 × 190 cm

CUBITO PURE LYRA plusCUBITO PURE

PURE / plieniniai PURE / plieniniai PADANA
lieto akmens

PADANA
lieto akmens

PADANA
lieto akmens



APŽVALGA KOMBINUOTI UNITAZAI

APŽVALGA PAKABINAMI UNITAZAI

APŽVALGA PAKABINAMOS BIDĖ

APŽVALGA PASTATOMI UNITAZAI

APŽVALGA BIDĖ

OLYMP DEEP

aukštis. 44 cm 
gylis 65 cm

MIO

aukštis.  42 cm
46 cm
50 cm

TIGO

aukštis. 42 cm 
gylis 62 cm

LYRA plus

aukštis. 42 cm

CUBITOPURE

PURE

PURE

LYRA plusOLYMP DEEP MIO rimless DINO rimlessTIGO
gylis 51 cm

MIO

LYRA plus LYRA plusMIO OLYMP DEEP

LYRA plus LYRA plusOLYMP DEEP

gylis 58 cm gylis 54 cmgylis 54 cm

gylis 58 cm gylis 54 cm gylis 54,5 cm gylis 54,5 cmgylis 56 cm

gylis 54 cm

OLYMP

aukštis.  46 cm
50 cm

gylis 54 cm gylis 54 cm gylis 49 cm gylis 53 cm gylis 53 cm

gylis 47 cm

PURE

CUBITO

gylis 56 cmgylis 56 c

TIGO

gylis 49 cmgylis 49

LYRA plus

gylis 53 cm

OLYMP DEEP

gylis 51 cm

PURE

gylis 54 cm gylis 54 cm

MIO

aukštis. 44 cm

NAUJIENA

NAUJIENA

gylis  49 cm
53 cm
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APŽVALGA POTINKINIAI MODULIAI

APŽVALGA MAIŠYTUVAI

APŽVALGA DUŠO PRIEDAI

APŽVALGA VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI

aktyvavimo klavišai PL3

aktyvavimo klavišai PL8 aktyvavimo klavišai PL9 

automatinio nuplovimo klavišas PL3

CUBITO MIO-N MIO TIGO OLYMP DEEP LYRA plus

DINO SENSORTALAS NARIVA SENSOR INOX

CUBITOCUBITO-N CUBITO-N MIOCUBITO

CUBITO BASIC GENERICMIO UNIVERSUMPURE HERITAGEDESIGN

LYRA

MIO RIO



JIKA santechnika gerai žinoma visame pasaulyje dėl savo turtingos istorijos, aukštos 

kokybės ir prieinamos kainos. JIKA santechninė keramika dviejose gamyklose 

Znoimo ir Bechynės miestuose gaminama ekologiškai, iš geriausių natūralių žaliavų. 

Šiandien gamyba stipriai automatizuota, o ypač – įdiegta aukšto slėgio liejimo 

technologija (sukurta Laufen 1985 m.), ir reikalauja kur kas mažiau rankų darbo, 

tačiau kiekvieną JIKA keramikos gaminį vis tiek galima laikyti pagamintu rankomis. 

Specifinė keraminio gaminio (vadinamojo Diturvit) sudėtis po degimo ir glazūravimo 

užtikrina minimalų vandens įgėrimą – tokiu būdu suformuojamas ypač higieniškas 

paviršius. Gamybai naudojamas liejimo mišinys, sudarytas iš vandens, molio, 

kaolino, lauko špato, kvarcinio smėlio ir smulkiai sumalto degtos keramikos laužo. 

Slegiant liejimo mišinį itin smulkiai porėtoje liejimo formoje, iš jo pašalinamas vanduo 

ir susiformuoja maždaug 9–10 mm storio sienelės pusgaminis, kuris vėliau 

džiovinamas ir glazūruojamas. Didelių praustuvų arba keraminių padėklų gamybai 

naudojamas smulkus šamotinis molis, nes degant tokios sudėties medžiagą būna 

gerokai mažesnės deformacijos – tokiu būdu galima pagaminti netgi ypač didelio 

formato gaminius (beveik dviejų metrų pločio praustuvus).

Yra gausybė priežasčių savo vonios kambariui pasirinkti JIKA santechnikos įrangą. 

Pavyzdžiui, lengvai valomi JIKA unitazai. Nepaisant bendros viešos nuomonės, 

lengvos priežiūros svarba nėra pakankamai akcentuojama. Kruopščią unitazo 

priežiūrą ir higienišką švarą gali užtikrinti tik idealiai glazūruotas gaminio paviršius. 

Būtent tokie yra JIKA unitazai. Iš pirmo žvilgsnio pastebėsite, kuo mūsų gaminiai 

skiriasi nuo konkurentų, kuo jie traukia klientus daugelyje šalių – tai idealus vidinių 

paviršių - nuplovimo lanko, sifono trapo - glazūravimas. Dėl to kaupiasi mažiau purvo 

ir bakterijų, unitazą lengva valyti. 

Džiovinti ir glazūruoti pusgaminiai 

degami maksimalioje 1240 laipsnių 

Celsijaus temperatūroje.

Keraminių dušo padėklų gamybai 

naudojama ypač moderni TRIOTECH 

technologija.

Visus produktus sukūrė mūsų 
dizaineriai iš 3D projektavimo 
skyriaus.

Santechninės keramikos gamybai yra 

būtinas aukštos kokybės kaolinas, taip 

pat reikia ir kitų žaliavų: molio, lauko 

špato, kvarcinio smėlio ir t.t.

FKS – automatinė gamybos linija, 

reikalaujanti daug svarbaus rankų 

darbo. 

FKS – automatinė keramikos 

liejimo linija.

KERAMIKOS TECHNOLOGIJA

KODĖL SAVO VONIOS KAMBARIUI 
VERTĖTŲ RINKTIS JIKA 
SANTECHNIKĄ?
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KERAMIKOS PRIVALUMAI

SANITARINĖ KERAMIKA

Specialia danga padengtas keraminis paviršius pasižymi išskirtinėmis higieninėmis 

savybėmis. Jis atsparus vandeniui ir neleidžia susidaryti nešvarumams ir kalkių 

nuosėdoms. Kūrėjus įkvėpė gėlių karalienė rožė. Vanduo ant šios dangos – tarsi ant 

rožės žiedlapių – suformuoja mažus lašelius, kurie greitai nurieda paviršiumi. Jums 

reikia tik vandens srovės ir nepamiršti retkarčiais drėgna šluoste pavalyti praustuvo, 

klozeto ar bidė paviršių.

Klientui pageidaujant, šia vandenį atstumiančia danga gali būti padengti jau išdegtos 

JIKA keramikos produktai. „JIKA Perla“ danga gali būti dengiami tiek išoriniai, tiek 

vidiniai praustuvų paviršiai. Vienintelė išimtis – baldiniai praustuvai – parduodami 

be šios dangos. „JIKA Perla“ unitazai ir pisuarai dengiami tik iš išorės („JIKA Perla“ 

danga gali pabloginti vidinių unitazo ar pisuaro dalių paviršiaus nuskalavimo kokybę).

„JIKA Perla“ danga dengtų paviršių negalima šveisti 
abrazyviomis valymo priemonėmis.

Pagrindinės savybės
Sanitarinė keramika – tai kieta keraminė medžiaga, 

padengta balta arba spalvota glazūra. Ši keramika atspari 

karšto ir šalto vandens sukeliamiems temperatūros 

svyravimams. Glazūruoti paviršiai pasižymi atsparumu 

įbrėžimams, spalvos stabilumu ir ilgaamžiškumu. Jie 

atsparūs buityje valymo reikmėms naudojamų rūgščių, 

šarmų ar tirpiklių cheminiam poveikiui. Keraminių gaminių 

glazūra atspari kosmetikos produktų sudėtyje esančių 

rūgščių ir atskiestų cheminių junginių poveikiui. 

Priežiūros nurodymai
Keraminių gaminių glazūra yra atspari rūgščių, tirpiklių, 

šarmų, esančių valymo, higienos ar kosmetikos produktų 

sudėtyje, poveikiui. Jei keramikos gaminiuose (pvz., 

unitazų ar pisuarų sifoninėse dalyse) po panaudojimo 

lieka vandens, ir jie yra laikomi neigiamoje temperatūroje, į 

vandenį būtina įpilti reikiamą kiekį neužšąlančio skysčio.

Jei keramikos gaminiuose (pvz., unitazų ar pisuarų 

sifoninėse dalyse) po panaudojimo lieka vandens, ir jie yra 

laikomi neigiamoje temperatūroje, į vandenį būtina įpilti 

tinkamo neužšąlančio skysčio.

Svarbi informacija
Leistini nukrypimai
Keramikos gaminių kokybės reikalavimuose yra numatyti 

leistini nukrypimai nuo standartinių dimensijų, svorio, atspalvio. 

Ruošdamiesi keramikos gaminių montavimui, būtinai įvertinkite 

galimus matmenų neatitikimus katalogų duomenims. Atsižvelgdami į 

specifi nes keramikos gaminių savybes, gamintojai pasilieka sau teisę 

be papildomo įspėjimo atlikti gaminių formos, matmenų ar gamybos 

technologijos pakeitimus.

Spalvos ir atspalviai
Vertinant gaminio paviršiaus spalvingumo vientisumą, labai svarbus 

apšvietimas. Reikia turėti omenyje, kad netgi esant vienodo 

intensyvumo apšvietimui ir vienodam atstumui iki šviesos šaltinio, 

skirtingų keramikos gaminių spalvos suvokimas dėl formos skirtumų 

ir krentančių šešėlių gali būti nevienodas.

Svarbi pastaba

Dizainas, idėja, stilius yra apsaugoti remiantis autorystės teisėmis. 

Galimos techninės gaminių korekcijos, be išankstinio perspėjimo. 

Gaminių modeliai ir techniniai duomenys pateikti tokie, kokie jie buvo 

leidinio ruošimo spaudai metu. Galimos spausdinimo klaidos.

Čekiška kokybė
„LAUFEN CZ“ s.r.o. prekiniam ženklui JIKA suteiktas „Gaminio 

tinkamumo pastatams sertifi katas“ ir leidimas naudoti simbolį 

„Sertifi kuota pastatams“.

Uždaras unitazo puodo 

vandens paskirstymo 

lankas užtikrina labai gerą 

nuskalavimą.

100% perdirbamas gaminys 

Santechninė keramika yra visiškai perdirbama; susmulkinta 

medžiaga gali būti grąžinta į gamybos procesą arba panaudota 

kitose pramonės srityse. 

10 metų garantija visiems

keraminiams produktams ir 

vonios kambario aksesuarams

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai unitazo 

keramikos paviršiai – vandens 

paskirstymo lankas ir nuotakas.
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Pa lyg in imas JIKA baldai
100 g/m2 laminato plėvelė. 

Penkiasluoksnis PUR lakas, pasižymintis 

dideliu blizgumu (90–97 laipsnių 

blizgumas), be formaldehido, su UV 

fi ltrais. 2,0 ir 0,8 mm storio ABS kraštai 

klijuojami aukščiausios kokybės PUR 

klijais.

Įprasti pigūs baldai
70 g/m2 laminato plėvelė. Rūgštinio tirpiklio 

pagrindo trisluoksnė dažų danga išskiria 

kenksmingą formaldehidą ir yra pastebimai mažiau 

blizgi – blizgumas žemiau 70 laipsnių. Kraštai 

klijuojami įprastais karšto lydymo klijais, kurie suyra 

paveikti 10 valandų trukmės mirkymo vandenyje 

bandymo. 

Be to, kad yra patrauklūs kainos atžvilgiu, JIKA baldai pasižymi dar ir puikiomis naudojimo charakteristikomis – dideliu atsparumu 

drėgmei ir mechaniniams pažeidimams. Jų gamybai naudojami tik aukščiausios kokybės klijai. 2,0 arba 0,8 mm storio briaunų 

apsauga yra gaminama iš mechaniniams pažeidimams ypač atsparios medžiagos ABS. Maksimali spintelės vyrių apkrova yra 

150 kg. Gerai žinomo Hettich prekinio ženklo vyriai atlaiko įspūdingą kiekį atidarymo ir uždarymo ciklų – 150 000 kartų; durų ir 

stalčių švelnaus uždarymo mechanizmai yra tokios pačios kokybės. Baldų medžiaga pasižymi padidintu atsparumu lenkimui ir yra 

itin stipri varžtų tvirtinimo vietose dėl sutankintų drožlių plokščių (pvz., Egger), naudojamų spintelių gamybai. Be to, šios medžiagos 

formaldehido emisija yra minimali, E1–E1/2 klasės. Drožlių plokščių paviršiai yra padengti 100 g/m2 laminatu. Fasadams naudojama 

ypač blizgi penkiais sluoksniais PUR dažų iš penkių pusių dengta MDF plokštė. Dėl gamyboje naudojamų UV fi ltrų lakuoti paviršiai 

nesensta ir negelsta. Stikliniai durų įdėklai pagaminti iš grūdinto apsauginio stiklo. Vonios kambario šviestuvai atitinka griežtus 

europinius standartus; jie atitinka IP44 saugos klasę ir gali būti montuojami „2-oje zonoje“, t.y. 180 cm nuo grindų. 

Lakuoti baldai
Penkiasluoksnė PUR dažų danga su 

nuline formaldehido emisija (serijos 

Pure, Cubito, Lyra plus)

ABS kraštai, PUR klijaiLTD
Melamino dervos laminatas, medžio 

dekoras (bent 100 g/m2 dekoratyvinė 

plėvelė) (visos serijos).

ISO 9001:2001, ISO 9001:2012.  LQS gamybos proceso sertifi katas, išduotas Šveicarijos kompanijai Laufen  TÜV sertifi katai 

elektros įrangai  TÜV sertifi katai šviestuvams  briaunos klijuojamos poliuretaniniais klijais  Tiesioginė gaminių kokybės 

kontrolė  Geriausia prieinama technologija (BAT) aplinkos apsaugai.

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

TECHNOLOGIJOS BALDAI

ABS kraštas

PUR klijai

Kokybiški pjūviai ir apdaila
= paviršiaus apdorojimas

prieš klijuojant

bent 100 g/m2 laminato
plėvelė

vidurinis sluoksnis

melamino dervos laminatas

sutankintas viršutinis
sluoksnis = stipriau laikosi
varžtai, tvirtesnė plokštė

MDF
gruntas
pagrindas

pagrindas
viršutinis lakas

viršutinis lakas

= tvirti, atsparūs baldų kraštai,
aukštensė estetinė vertė

= geriausios pasiekiamos 
klijuotų kraštų atsparumo 
vandeniui savybės
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Bendradarbiaujant su Roca Sanitario plėtros centru ir laboratorijomis, 2011 m. Znoime buvo pradėtos naudoti 
dvi maišytuvų surinkimo linijos. Tokiu būdu LAUFEN CZ galėjo smarkiai išplėsti ir taip jau platų savo produktų 
vonios kambariui asortimentą. 

ROCA šeima Ispanijoje maišytuvus pradėjo gaminti dvidešimtojo amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Roca maišytuvai, 

šiuo metu vieni iš aukščiausios kokybės ir paklausiausių produktų šiame rinkos segmente, turi daug patentuotų 

technologijų ir yra eksportuojami į visą pasaulį. 

Vienas iš Znoimo gamykloje naudojamų gamybos būdų yra pusiau automatinės maišytuvų surinkimo linijos, kurių 

metinis pajėgumas siekia 220 tūkstančių vienetų. Kiekvienos detalės surinkimui taikoma griežčiausia kokybės 

kontrolė, prasidedanti nuo tinkamos dalių apžiūros prieš pradedant gamybą. Kokybės kontrolės skyrius atlieka visų 

pristatomų dalių patikrinimą, tam yra naudojami tokie modernūs įrankiai kaip X-Ray Fischerscope (rentgenas), kuriuo 

matuojamas cinkuotų paviršių atskirų sluoksnių storis ir nustatoma čiaupo korpuso pagrindinės medžiagos sudėtis; 

profi linis projektorius, kuriuo matuojamos smulkiausių komponentų detalės; įvairūs matuokliai; ir galiausiai druskos 

purškimo kamera, skirta imituoti ekstremalias naudojimo sąlygas. Kiekvienas maišytuvas yra patikrinamas panaudo-

jant hermetiškumo bandymo įrangą; be to, su atsitiktinai atrinktais pavyzdžiais atliekamas hidraulinis bandymas. 

Produktų kokybė yra nenuginčijama; todėl daugumai iš jų suteikiamas ilgas garantinis laikotarpis. 

Maišytuvų korpusai ir keraminės kasetės kuriami bei gaminami „Roca“ gamyklose Ispanijoje, Portugalijoje ir Kinijoje. 

Kitus komponentus tiekia pirmaujantys pasauliniai gamintojai: „Tucai“ (Ispanija) – nerūdijančias jungiančias žarneles; 

„Neoperl“ (Vokietija) – aeratorius ir atbulinius vožtuvus. Šioms dalims laikyti naudojama moderni „Kardex“ saugojimo 

sistema. Gamybos proceso metu ant maišytuvų rankenėlių ir rankinių dušų visuomet lazeriu išgraviruojamas JIKA 

logotipas.  LAUFEN CZ parduodami produktai turi visus Čekijos ir pasaulio rinkose būtinus sertifi katus. ISO 9001 

sertifi katas užtikrina aukščiausią LAUFEN CZ s.r.o. produktų ir veiklos kokybę Europos ir pasaulio rinkose. Įmonei 

suteiktas ISO 14001 sertifi katas įrodo, kad LAUFEN CZ kruopščiai taiko aplinkai nekenkiančius procesus. 

Korozijos kamera, skirta 

ekstremalių sąlygų simuliavimui, 

vykdant medžiagų bandymus.

KARDEX. Automatinė didelės talpos 

sandėliavimo sistema. 

Logotipo graviravimo proceso 

fragmentas.

Lazerio spindulys logotipo 

graviravimo metu.

Hermetiškumo testas montavimo 

linijoje.

Profi linis projektorius. Kokybės 

valdymo laboratorija.

Maišytuvuose Jika 

sumontuotos aukštos 

kokybės keraminės 

kasetės su OPTIM ECO 

ir ECODISK sistema 

(KEROX ir ROCA).

Aukščiausios 

kokybės Tucai 

(Ispanija) 

nerūdijančios 

jungiančios 

žarnelės.

Maišytuvų perlatoriai 

gaminami iš specialios

medžiagos, prie kurios 

neprikimba kalkių

nuosėdos, tad jų 

priežiūra tampa daug 

paprastesnė. Aeratoriai 

iš Neoperl (Vokietija).

TECHNOLOGIJOS MAIŠYTUVAI



Gam. nr. Serija Puslapis Gam. nr. Serija Puslapis Gam. nr. Serija Puslapis

2.1182.1 Olymp 171
2.1182.2 Olymp 171
2.1182.3 Olymp 171
2.1183.1 Olymp 171
2.1183.2 Olymp 171
2.1193.1 Padana 278
2.1193.2 Padana 278
2.1193.3 Padana 278
2.1193.4 Padana 277
2.1193.5 Padana 277
2.1208.0 Neo-Ravena 276
2.1209.0 Neo-Ravena 276
2.1213.0 Neo-Ravena 276
2.1215.3 Neo-Ravena 276
2.1216.0 Neo-Ravena 276
2.1382.1 Olymp 171
2.1382.2 Olymp 171
2.1382.3 Olymp 171
2.1407.0 Sofi a 279
2.1408.0 Sofi a 279
2.1409.0 Sofi a 279
2.1642.0 Pure 32
2.1642.1 Pure 32
2.1642.2 Pure 32
2.1642.3 Pure 32
2.1642.4 Pure 32
2.1642.5 Pure 32
2.2021.0 Tigo 148
2.2042.0 Cubito 63
2.2121.0 Tigo 148
2.2142.0 Cubito 63
2.2221.0 Tigo 148
2.2242.0 Cubito 63
2.2321.0 Tigo 148
2.2342.0 Cubito 63
2.2442.0 Cubito 63
2.2518.0 Tanza 272
2.2518.1 Tanza 272
2.2519.0 Tanza 272
2.2519.1 Tanza 272
2.2520.0 Tanza 272
2.2520.1 Tanza 272
2.2521.0 Tanza 272
2.2522.0 Tanza 272
2.2522.1 Tanza 272
2.2523.0 Tanza 272
2.2523.1 Tanza 272
2.2883.9 Lyra 225
2.2983.9 Lyra 225
2.3083.9 Lyra 225
2.3183.9 Lyra 225
2.3271.0 Mio 101
2.3283.9 Lyra 225
2.3400.0 Riga 273
2.3402.0 Riga 273
2.3403.0 Riga 273
2.3404.0 Riga 273
2.3405.0 Riga 273
2.3406.0 Riga 273
2.3407.0 Riga 273
2.3426.2 Alma 271
2.3427.2 Alma 271
2.3437.2 Praga 271
2.3438.2 Praga 271
2.4224.3 Cubito Pure 67
2.4224.4 Cubito Pure 67
2.4224.8 Cubito Pure 67
2.4371.1 Mio 101
2.4371.9 Mio 101
2.4471.1 Mio 101
2.4471.9 Mio 101
2.4571.1 Mio 101
2.4571.9 Mio 101
2.4671.1 Mio 101
2.4671.9 Mio 101
2.4771.1 Mio 101
2.4771.9 Mio 101
2.4871.1 Mio 101
2.4871.9 Mio 101
2.5024.1 Cubito Pure 69
2.5024.2 Cubito Pure 69
2.5024.3 Cubito Pure 69
2.5121.1 Tigo 151
2.5124.1 Cubito Pure 68
2.5124.2 Cubito Pure 68
2.5124.3 Cubito Pure 68
2.5138.1 Lyra Plus 227
2.5138.2 Lyra Plus 227
2.5324.1 Cubito Pure 69
2.5324.2 Cubito Pure 69
2.5324.3 Cubito Pure 69

2.5338.1 Lyra Plus 227
2.5338.2 Lyra Plus 227
2.5424.1 Cubito Pure 67
2.5424.2 Cubito Pure 67
2.5424.3 Cubito Pure 67
2.5438.1 Lyra Plus 229
2.5438.2 Lyra Plus 229
2.5524.1 Cubito Pure 67
2.5524.2 Cubito Pure 67
2.5538.1 Lyra Plus 229
2.5538.2 Lyra Plus 229
2.5621.1 Tigo 149
2.5621.2 Tigo 149
2.5624.2 Mio 102
2.5638.1 Lyra Plus 229
2.5638.2 Lyra Plus 229
2.5642.5 Cubito 65
2.5642.6 Cubito 65
2.5721.1 Tigo 149
2.5721.2 Tigo 149
2.5742.5 Cubito 65
2.5742.6 Cubito 65
2.6742.0 Pure 34
2.6742.1 Pure 34
2.6742.2 Pure 34
2.6742.3 Pure 34
2.6742.4 Pure 34
2.6742.5 Pure 34
2.6742.6 Pure 35
2.6742.7 Pure 35
2.6742.8 Pure 35
2.6742.9 Pure 34
2.6842.0 Pure 34
2.6842.1 Pure 35
2.6842.2 Pure 35
2.6842.3 Pure 35
2.6842.4 Pure 35
2.6842.5 Pure 35
2.6842.6 Pure 35
2.6842.7 Pure 35
2.6842.8 Pure 35
2.6842.9 Pure 35
2.6942.0 Pure 35
2.6942.1 Pure 34
2.6942.2 Pure 34
2.6942.3 Pure 34
2.6942.4 Pure 34
2.6942.5 Pure 34
2.6942.6 Pure 34
2.6942.7 Pure 34
2.6942.8 Pure 34
2.9120.8 Priedai 317
2.9124.1 Priedai 317
2.9124.4 Priedai 317
2.9124.5 Priedai 317
2.9124.8 Cubito Pure 68
2.9138.8 Lyra Plus 228
2.9224.0 Priedai 317
2.9342.0 Priedai 317
2.9342.1 Priedai 317
2.9342.2 Priedai 317
2.9342.3 Priedai 317
2.9342.4 Priedai 317
2.9342.5 Priedai 317
2.9342.6 Priedai 317
2.9342.7 Priedai 317
2.9400.0 Riga 273
2.9401.2 Priedai 271, 272, 273, 317
2.9401.3 Priedai 271, 273
2.9410.2 Alma, Praga 273
2.9423.0 Priedai 32, 151, 277, 278, 317
2.9471.0 Cubito, Mio, Tigo 65, 69, 102, 
  117, 151
2.9471.1 Cubito, Mio, Tigo 65, 69, 102, 
  117, 151
2.9471.2 Cubito, Mio, Tigo 65, 69, 102, 
  117, 151
2.9481.5 Cubito, Mio, Tigo, 63, 101, 148, 
 Lyra,  225, 
 Priedai 271, 272, 273, 317
2.9481.6 Cubito, Mio, Tigo, 63, 101, 148, 
 Lyra,  225, 
 Priedai 271, 272, 273
2.9481.7 Cubito, Mio, Tigo, 63, 101, 148, 
 Lyra,  225, 
 Priedai 271, 272, 273
2.9481.8 Cubito, Mio, Tigo, 63, 101, 148, 
 Lyra,  225, 
 Priedai 271, 272, 273, 317
2.9482.4 Priedai 171, 279
2.9483.2 Cubito 63

2.9483.3 Cubito 63
2.9483.4 Cubito 63
2.9483.5 Mio 101
2.9485.0 Cubito 63
2.9485.1 Cubito 63
2.9485.2 Cubito 63
2.9485.3 Cubito 63
2.9485.4 Cubito 63
2.9498.0 Priedai 63, 100, 148, 224, 
  270
2.9498.3 Priedai 275, 276, 317
2.9555.6 Priedai 171, 279, 317
2.9610.6 Mio 101
2.9613.8 Mio 101
2.9616.0 Mio 101
2.9616.8 Mio 101
2.9616.9 Mio 101
2.9629.3 Tigo 148
2.9629.4 Tigo 148
2.9629.5 Tigo 148
2.9629.6 Tigo 148
2.9629.7 Tigo 148
2.9629.8 Tigo 148
2.9649.0 Cubito 63
2.9649.1 Cubito 63
2.9649.2 Cubito 63
2.9649.3 Cubito 63
2.9649.4 Cubito 63
2.9649.5 Cubito 63
2.9671.0 Mio 101
2.9671.1 Mio 101
2.9671.2 Mio 101
2.9671.3 Mio 101
2.9671.5 Mio 101
2.9671.6 Mio 101
2.9683.0 Lyra, Olymp 225
2.9683.1 Lyra, Olymp 225
2.9683.2 Lyra, Olymp 225
2.9683.6 Lyra, Olymp 225
2.9683.7 Lyra, Olymp 225
2.9683.8 Lyra, Olymp 225
2.9686.3 Priedai 317
2.9724.1 Cubito Pure 68
2.9724.2 Cubito Pure 68
2.9724.3 Cubito Pure 68
2.9738.1 Lyra Plus 229
2.9738.2 Lyra Plus 229
2.9842.0 Pure 32
2.9842.1 Pure 32
2.9842.2 Pure 32
2.9842.3 Pure 32
2.9842.4 Pure 32
2.9842.5 Pure 32
3.111J.1 Nariva 253
3.111J.7 Nariva 253, 254
3.111N.1 Talas 261
3.111N.7 Talas 261, 262
3.111U.1 Olymp Deep 173
3.111U.8 Olymp Deep 173
3.111V.1 Mio 103
3.111V.8 Mio 103
3.141T.2 Sensor 268
3.151T.2 Sensor 268
3.211J.7 Nariva 254
3.211N.7 Talas 262
3.211U.6 Olymp Deep 174
3.211U.7 Olymp Deep 174
3.211V.7 Mio 104
3.231U.7 Olymp Deep 175
3.311J.7 Nariva 254, 255
3.311N.7 Talas 262
3.311U.6 Olymp Deep 175
3.311U.7 Olymp Deep 174
3.311V.7 Mio 104, 105, 106
3.331U.7 Olymp Deep 175
3.411J.1 Nariva 254
3.411N.1 Talas 261
3.411U.1 Olymp 173
3.411V.1 Mio 104
3.511J.1 Nariva 255
3.511N.1 Talas 262
3.511U.1 Olymp Deep 173, 174
3.611R.0 Rio 236, 238, 264
3.611R.2 Rio 236, 238, 264
3.611X.2 Cubito-N 73
3.611X.3 Cubito-N 73
3.621R.0 Rio 236, 265
3.621X.0 Cubito-N 74, 115
3.631R.0 Rio 236, 265
3.631X.0 Cubito-N 73
3.641X.0 Cubito-N 73, 74, 114, 238, 266

NUMERIŲ REGISTRAS
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3.651R.0 Priedai, Rio 234, 238, 239, 255,    
  259, 263, 266, 267
3.651X.0 Cubito, Cubito-N, Mio 72, 104, 105
3.661R.0 Rio 236, 265
3.661X.0 Cubito, Cubito-N 72, 105
3.671R.1 Rio 236, 266
3.671X.1 Cubito, Cubito-N 73, 105
3.691R.0 Rio 236, 239, 265
3.691X.0 Cubito-N 73, 114
3.813A.1 Basic 200
3.813A.2 Basic 200
3.813A.3 Basic 200
3.813A.4 Basic 200
3.813A.6 Basic 200
3.813B.1 Pure 37
3.813B.2 Pure 37
3.813B.3 Pure 37
3.813B.4 Pure 37
3.813B.6 Pure 36
3.813C.1 Design 198
3.813C.2 Design 198
3.813C.3 Design 198
3.813C.4 Design 198
3.813D.3 Generic 201
3.813H.1 Heritage 199
3.813H.2 Heritage 199
3.813H.3 Heritage 199
3.813H.4 Heritage 199
3.813H.6 Heritage 199
3.823A.1 Basic 200
3.823B.1 Pure 37
3.823H.1 Heritage 199
3.833A.1 Basic 200
3.833B.1 Pure 37
3.833B.2 Pure 36
3.833C.1 Design 198
3.833C.2 Design 198
3.833D.2 Generic 201
3.833H.1 Heritage 199
3.833H.2 Heritage 199
3.843A.1 Basic 200
3.843A.2 Basic 200
3.843B.1 Pure 37
3.843B.2 Pure 37
3.843C.1 Design 198
3.843C.2 Design 198
3.843D.0 Generic 201
3.843D.1 Generic 201
3.843H.1 Heritage 199
3.843H.2 Heritage 199
3.853A.1 Basic 200
3.853A.2 Basic 200
3.853B.1 Pure 37
3.853B.2 Pure 37
3.853C.1 Design 198
3.853C.2 Design 198
3.853C.4 Design 198
3.853D.3 Generic 201
3.853H.1 Heritage 199
3.853H.2 Heritage 199
3.853H.3 Heritage  199
3.863D.1 Generic 201
3.863D.2 Generic 201
3.893D.3 Generic 201
3.893D.5 Generic 201
3.901J.0 Nariva 253, 256, 261
3.1118.1 Tigo 153
3.1118.7 Tigo 153
3.1127.1 Lyra 233, 235
3.1128.1 Lyra Plus 230
3.1128.7 Lyra Plus 231
3.1142.1 Cubito 71
3.1142.8 Cubito 71
3.1171.1 Mio 108
3.1171.8 Mio 108
3.1172.1 Dino 256, 259
3.1572.0 Dino 257
3.2042.6 Cubito 72
3.2071.6 Mio 109
3.2118.6 Tigo 154
3.2118.7 Tigo 154
3.2127.6 Lyra 234
3.2127.7 Lyra 234
3.2171.7 Mio 108
3.2172.7 Dino 257, 258
3.2242.7 Cubito 71
3.2371.7 Mio 112
3.3071.6 Mio 109
3.3118.6 Tigo 154
3.3118.7 Tigo 154
3.3127.6 Lyra 234

3.3127.7 Lyra 234
3.3128.2 Lyra Plus 231
3.3128.6 Lyra Plus 232
3.3171.7 Mio 108
3.3172.7 Dino 258
3.3242.7 Cubito 72
3.3371.7 Mio 112
3.3527.7 Lyra 238
3.4118.1 Tigo 153
3.4127.1 Lyra 233
3.4128.1 Lyra Plus 231
3.4142.1 Cubito 71
3.4171.1 Mio 108
3.4172.1 Dino 256
3.5118.1 Tigo 155
3.5118.7 Tigo 153, 155
3.5127.0 Lyra, Dino 233, 257
3.5127.1 Lyra 235
3.5127.7 Lyra 233
3.5128.1 Lyra Plus 231, 232
3.5128.2 Lyra Plus 231
3.5171.1 Mio 109
3.5172.1 Dino 259, 260
3.5172.7 Dino 257
3.6028.0 Lyra Plus 231, 232
3.6028.1 Lyra Plus 231, 232
3.6042.0 Cubito 71, 72, 74
3.6042.1 Cubito 71, 72, 74
3.6071.0 Mio 108, 109, 113
3.6071.1 Mio 108, 109, 113
3.6142.0 Cubito 72, 75
3.6171.0 Mio 113
3.6227.0 Lyra 175, 238, 259
3.6271.0 Cubito, Mio 72, 115
3.6342.0 Cubito 72, 75
3.6371.0 Mio 109, 114, 155, 175, 232, 239
3.6442.0 Cubito 75
3.6627.0 Mio 110
3.6642.0 Cubito, Mio 74, 110
3.6742.0 Cubito, Mio 74, 110
3.6771.0 Mio 110, 238
3.7018.9 Priedai, Rio 267, 318
3.7142.7 Cubito 72, 75
3.7171.0 Mio 109, 115
3.7242.0 Priedai 46, 47, 48, 71, 75
3.7271.0 Mio, Priedai 48, 71, 87, 88, 
  89, 103, 104, 107, 108, 
  115, 163, 164, 292
3.7471.0 Mio, Priedai 48, 71, 87, 88, 
  89, 107, 163, 164, 292 318
3.7473.0 Priedai 46, 47, 48, 71, 318
3.8121.1 Tigo 129, 137
3.8121.2 Tigo 129, 137
3.8121.3 Tigo 129, 137
3.8121.4 Tigo 129, 137
3.8121.5 Tigo 129, 137
3.8173.1 Cubito 77
3.8173.2 Cubito 77
3.8173.3 Cubito 77
3.8173.4 Cubito 77
3.8173.5 Cubito 77
3.8173.6 Cubito 77
3.8173.7 Cubito 76
3.8174.1 Mio 117
3.8174.2 Mio 117
3.8174.3 Mio 117
3.8174.4 Mio 117
3.8174.5 Mio 117
3.8174.6 Mio 117
3.8174.7 Mio 116
3.8174.8 Mio 117
3.8373.1 Cubito 77
3.8373.2 Cubito 77
3.8373.3 Cubito 77
3.8374.1 Mio 117
3.8374.2 Mio 117
3.8374.3 Mio 117
3.8472.2 Universum 299
3.8473.1 Cubito 76
3.8473.2 Cubito 76
3.8473.3 Cubito 76
3.8473.4 Cubito 76
3.8473.5 Cubito 76
3.8473.7 Cubito 72, 75
3.8474.1 Mio 116
3.8474.2 Mio 116
3.8474.3 Mio 116
3.8474.4 Mio 116
3.8474.5 Mio 116
3.8573.1 Cubito 77
3.8573.2 Cubito 77

3.8574.1 Mio 117
3.8773.1 Cubito 77
3.8774.1 Mio 116
3.8774.2 Mio 116
3.8971.0 Universum 299
3.8971.1 Universum 298
3.8971.2 Universum 298
3.8971.3 Universum 299
3.8971.4 Universum 298
3.8971.5 Universum 298
3.8971.6 Universum 298
3.8971.7 Universum 299
3.8971.8 Universum 299
3.8971.9 Universum 299
3.8972.1 Universum 298
3.8972.2 Universum 298
3.8972.3 Universum 299
3.8972.4 Universum 298
3.8972.5 Universum 298
3.9127.0 Lyra 235
3.9142.2 Priedai 318
3.9171.0 Cubito, Priedai 75, 115, 318
3.9174.2 Priedai 318
3.9199.2 Priedai 318
3.9199.6 Priedai 318
3.9199.8 Priedai 318
3.9527.0 Dino, Lyra 233, 257
4.0J42.0 Cubito-N 52
4.0J42.1 Cubito-N 52
4.0J42.2 Cubito, Cubito-N 52, 53
4.0J42.3 Cubito, Cubito-N 53
4.0J42.4 Cubito, Cubito-N 54
4.0J42.5 Cubito, Cubito-N 54, 55
4.0J42.6 Cubito, Cubito-N 55, 56
4.0J42.7 Cubito, Cubito-N 56
4.1J42.4 Cubito-N 57
4.3J42.0 Cubito-N 57
4.3J42.1 Cubito-N 57
4.3J42.2 Cubito-N 58
4.3J42.4 Cubito-N 58
4.6J42.0 Cubito-N 59
4.6J42.1 Cubito-N 59
4.6J42.2 Cubito-N 59
4.6J42.3 Cubito-N 59
4.6J42.4 Cubito-N 60
4.7J00.4 Cubito-N 59, 60
4.7J73.0 Veidrodžiai 188
4.3411.1 Mio 96
4.3412.1 Mio 96
4.3413.1 Mio 96
4.3414.1 Mio 96
4.3415.1 Mio 97
4.3416.1 Mio 97
4.3417.1 Mio 96
4.3417.2 Mio 96
4.3417.3 Mio 96
4.3417.4 Mio 96
4.3417.5 Mio 97
4.3417.6 Mio 97
4.3417.8 Mio 99
4.3418.0 Mio 98
4.3418.1 Mio 97
4.3418.2 Mio 97
4.3418.3 Mio 98
4.3419.1 Mio 99
4.3419.2 Mio 98
4.3419.3 Mio 98
4.3421.1 Mio, Veidrodžiai 99, 190
4.3422.1 Mio, Veidrodžiai 99, 191
4.3423.1 Mio 99
4.5013.3 Cubito-N 59, 60
4.5195.1 Lyra pack 223
4.5195.2 Lyra pack 223
4.5196.1 Lyra pack 223
4.5196.2 Lyra pack 223
4.5197.1 Lyra pack 223
4.5310.1 Lyra 220
4.5311.1 Lyra 220
4.5312.1 Lyra 220
4.5312.2 Lyra 220
4.5313.1 Lyra 220
4.5313.2 Lyra 220
4.5314.1 Lyra 220
4.5314.2 Lyra 220
4.5315.1 Lyra 220
4.5315.2 Lyra 221
4.5316.1 Lyra 221
4.5316.2 Lyra 221
4.5317.1 Lyra 221
4.5317.2 Lyra 221
4.5318.1 Lyra, Veidrodžiai 191, 221
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4.5319.1 Lyra, Veidrodžiai 191, 221
4.5320.1 Lyra, Veidrodžiai 191, 221
4.5321.1 Lyra, Veidrodžiai 191, 221
4.5322.1 Lyra, Veidrodžiai 192, 222
4.5323.1 Lyra, Veidrodžiai 192, 222
4.5324.1 Lyra, Veidrodžiai 192, 222
4.5325.1 Lyra, Veidrodžiai 192, 222
4.5351.1 Petit 183
4.5351.2 Petit 184
4.5351.4 Petit 185
4.5360.1 Cube 180
4.5360.2 Cube 180
4.5361.1 Cube 179
4.5361.2 Cube 179
4.5362.1 Cube 178
4.5362.2 Cube 178
4.5363.1 Cube 179
4.5364.1 Cube 179
4.5365.1 Cube 180
4.5365.2 Cube 180
4.5366.1 Cube 181
4.5366.2 Cube 181
4.5371.1 Cube 181
4.5375.2 Cube 180
4.5376.2 Cube 180
4.5413.1 Olymp Deep 169
4.5413.2 Olymp Deep 169
4.5413.3 Olymp Deep 169
4.5413.4 Olymp Deep 169
4.5414.1 Olymp Deep 170
4.5414.2 Olymp Deep 170
4.5415.1 Olymp Deep 170
4.5415.2 Olymp Deep 170
4.5416.1 Olymp Deep 170
4.5416.3 Olymp Deep 170
4.5416.5 Olymp Deep 170
4.5416.7 Olymp Deep 170
4.5510.2 Tigo 138
4.5510.3 Tigo 138
4.5510.4 Tigo 138
4.5510.6 Tigo 139
4.5510.7 Tigo 139
4.5510.8 Tigo 140
4.5512.2 Tigo 140
4.5512.3 Tigo 140
4.5512.6 Tigo 141
4.5512.7 Tigo 141
4.5512.8 Tigo 141
4.5514.2 Tigo 142
4.5514.3 Tigo 142
4.5514.4 Tigo 142
4.5515.5 Tigo 134
4.5515.6 Tigo 134
4.5516.2 Tigo 143
4.5516.3 Tigo 143
4.5517.5 Tigo 134
4.5517.6 Tigo 135
4.5518.5 Tigo 135
4.5518.6 Tigo 136
4.5518.7 Tigo 135
4.5518.8 Tigo 136
4.5519.5 Tigo 136
4.5519.6 Tigo 137
4.5520.1 Tigo 143
4.5520.2 Tigo 144
4.5520.3 Tigo 144
4.5520.4 Tigo 144
4.5526.3 Tigo 145
4.5526.4 Tigo 146
4.5528.1 Tigo 145
4.5528.2 Tigo 145
4.5529.1 Tigo 137
4.5529.2 Tigo 137
4.5529.3 Tigo 137
4.5529.4 Tigo 137
4.5530.1 Tigo 140, 141, 142, 143, 144, 
  145, 146
4.5531.1 Tigo 134, 135, 136, 137, 140, 
  141, 142, 143, 145, 146
4.5532.1 Tigo 145, 146
4.5550.2 Zeta 248
4.5550.3 Zeta 248
4.5550.4 Zeta 248
4.5550.5 Zeta 249
4.5550.6 Zeta 249
4.5552.2 Zeta 249
4.5555.6 Cube, Veidrodžiai 181, 191
4.5555.7 Veidrodžiai 181, 191
4.5570.1 Veidrodžiai 188
4.5570.3 Veidrodžiai 189
4.5570.5 Veidrodžiai 189

4.5571.1 Veidrodžiai 188
4.5571.3 Veidrodžiai 189
4.5571.5 Veidrodžiai 189
4.5572.1 Veidrodžiai 188
4.5572.3 Veidrodžiai 189
4.5572.5 Veidrodžiai 189
4.5573.1 Veidrodžiai 188
4.5573.3 Veidrodžiai 189
4.5573.5 Veidrodžiai 189
4.5576.1 Veidrodžiai 188
4.5576.3 Veidrodžiai 189
4.5576.5 Veidrodžiai 189
4.5580.1 Pure 29
4.5580.2 Pure 29
4.5583.1 Pure 29
4.5583.2 Pure 29
4.5587.1 Pure 30
4.5587.2 Pure 30
4.5590.1 Pure 30
4.5590.2 Pure 30
4.5593.1 Pure 30
4.5593.2 Pure 30
4.5595.1 Pure 30
4.5595.2 Pure 30
4.9158.3 Cube, Priedai 182, 316
4.9158.4 Cube, Priedai 182, 316
4.9423.1 Veidrodžiai 188
4.9426.1 Veidrodžiai 190
4.9427.1 Veidrodžiai 190
4.9428.1 Veidrodžiai 190
4.9429.1 Veidrodžiai 190
4.9430.1 Horizon  170, 182, 185, 193, 222, 250
4.9430.2 Sunrise 182, 185, 193, 222
4.9430.3 Moonbox 182, 185, 193, 222
4.9440.1 Lyra, Zeta, Priedai 222, 223, 
  248, 249, 316
4.9440.2 Cube, Priedai 182, 316
4.9804.2 Priedai 316
4.9804.3 Priedai 316
4.9804.5 Priedai 316
7.5250.0 Priedai 318
7.5254.3 Priedai 318
7.G005.3 Priedai 318
7.H000.0 Priedai 131
7.V001.1 Priedai 319
7.V001.7 Priedai 319
7.V001.8 Priedai 319
7.V002.5 Priedai 319
7.V002.6 Priedai 319
7.V002.7 Priedai 319
8.1014.1 JIKA ART 331
8.1021.2 Tigo 130
8.1021.3 Tigo 130
8.1021.5 Tigo 130
8.1039.0 Zeta 244
8.1039.1 Zeta 244
8.1039.2 Zeta 244
8.1042.2 Cubito 46, 52, 53
8.1042.3 Cubito 46, 53
8.1042.4 Cubito 46, 54
8.1042.6 Cubito 46, 56
8.1071.1 Mio 87
8.1071.2 Mio 87
8.1071.3 Mio 87
8.1071.4 Mio 87
8.1121.2 Tigo 130
8.1142.2 Cubito 47, 52
8.1142.3 Cubito 47, 52
8.1142.4 Cubito 47
8.1212.2 Thalia 308
8.1221.6 Tigo 129
8.1221.7 Tigo 129
8.1221.8 Tigo 129
8.1221.9 Tigo 129
8.1242.1 Cubito 47, 54, 55
8.1242.2 Cubito 47, 55
8.1261.1 Olymp Deep 163, 292
8.1261.2 Olymp Deep 163
8.1261.3 Olymp Deep 163
8.1261.4 Olymp Deep 163
8.1301.0 Ibon 308
8.1301.1 Ibon 308
8.1338.1 Lyra Plus 209
8.1338.2 Lyra Plus 209
8.1338.3 Lyra Plus 209
8.1338.4 Lyra Plus 209
8.1338.5 Lyra Plus 209
8.1338.7 Lyra Plus 209
8.1339.1 Zeta 248
8.1339.2 Zeta 248
8.1339.3 Zeta 249

8.1342.1 Pure 25
8.1342.2 Pure 25
8.1342.3 Pure 25
8.1371.4 Mio 89, 295
8.1421.7 Tigo 129
8.1436.1 Lyra 223
8.1436.4 Lyra 223
8.1438.1 Lyra Plus 208
8.1438.2 Lyra Plus 208
8.1438.3 Lyra Plus 208
8.1438.4 Lyra Plus 208
8.1442.0 Cubito 48, 56
8.1442.2 Pure 25
8.1471.2 Mio 89
8.1471.5 Mio 88
8.1471.6 Mio 88
8.1471.7 Mio 89
8.1471.9 Mio 88
8.1521.2 Tigo 130
8.1538.1 Lyra Plus 209
8.1538.2 Lyra Plus 208
8.1539.0  Zeta 248
8.1539.3 Zeta 244
8.1561.4 Olymp Deep 163, 292
8.1561.5 Olymp Deep 164
8.1571.1 Mio 88
8.1661.2 Olymp 167
8.1661.4 Olymp 166
8.1742.2 Cubito 48, 308
8.1939.1 Lyra Plus, Zeta 208, 244
8.1961.0 Olymp 163
8.1961.1 Olymp 163, 292
8.1971.1 Mio 87
8.1971.3 Mio 87
8.1995.0 Lyra Plus 208, 244
8.1995.1 Cubito 46, 47, 48
8.2021.3 Tigo 131
8.2039.6 Zeta 245
8.2042.2 Cubito 49
8.2042.3 Pure 26
8.2061.0 Olymp Deep 164
8.2064.2 Olymp 297
8.2071.2 Mio 91
8.2071.4 Mio 90
8.2115.6 Roman 312
8.2115.7 Roman 313
8.2122.7 Sam 311
8.2137.7 Dino 309
8.2138.6 Lyra Plus 211, 310
8.2138.7 Lyra Plus 211, 310
8.2161.5 Olymp Deep 165
8.2174.6 Zeta, Dino 246, 311
8.2174.7 Zeta, Dino 246, 311
8.2203.6 Baby 292
8.2203.7 Baby 292
8.2239.6 Zeta 247, 312
8.2239.7 Zeta 247, 312
8.2338.0 Lyra Plus 210
8.2338.2 Lyra Plus 209
8.2342.4 Pure 27
8.2361.6 Olymp 167, 296
8.2361.7 Olymp 167, 296
8.2361.8 Olymp 167, 296
8.2361.9 Olymp 167, 296
8.2371.6 Mio 92
8.2421.6 Tigo 131
8.2428.6 Lyra Plus 215
8.2438.4 Lyra Plus 213, 215
8.2438.6 Lyra Plus 213, 215
8.2438.7 Lyra Plus 213, 215
8.2439.6 Priedai 245
8.2442.6 Pure 27
8.2461.6 Olymp 167
8.2461.7 Olymp 167
8.2471.6 Mio 93, 295
8.2471.7 Mio 93, 295
8.2538.6 Lyra Plus 212, 310
8.2538.7 Lyra Plus 212, 311
8.2539.6 Zeta 245
8.2539.7 Zeta 245
8.2561.6 Olymp 166
8.2561.7 Olymp 166
8.2571.6 Mio 92
8.2628.2 Lyra plus 214
8.2628.3 Lyra Plus 214
8.2628.9 Lyra Plus 214
8.2638.4 Lyra Plus 212
8.2638.6 Lyra Plus 212
8.2638.7 Lyra Plus 213
8.2661.6 Olymp Deep 165
8.2661.7 Olymp Deep 166
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8.2761.2 Olymp 167, 296
8.2761.3 Olymp 167, 296
8.2761.4 Priedai 167
8.2771.2 Mio 92, 93, 295
8.2771.3 Mio 92, 93, 295
8.2771.4 Priedai 93
8.2821.2 Tigo 131
8.2821.3 Tigo 131
8.2821.4 Tigo 131
8.2828.3 Lyra Plus 215
8.2838.2 Lyra Plus 213
8.2838.3 Lyra Plus 213
8.2838.4 Priedai 213
8.2839.2 Priedai 245
8.2839.3 Priedai 245
8.2842.2 Pure 27
8.2842.3 Pure 27
8.2842.4 Priedai 27
8.2861.2 Olymp Deep, Priedai 166
8.2861.3 Olymp Deep, Priedai 166
8.2861.4 Priedai 166
8.2938.4 Priedai 215
8.2938.5 Lyra Plus 215
8.3021.1 Tigo 131
8.3038.1 Lyra Plus 210
8.3042.1 Pure 26
8.3061.2 Olymp Deep 164
8.3142.2 Cubito 49
8.3171.2 Mio 91
8.3238.0 Lyra Plus 211
8.3238.1 Lyra Plus 213
8.3242.3 Pure 27
8.3261.2 Olymp Deep 165
8.3271.2 Mio 92
8.4020.0 Livo 301, 302, 303
8.4020.1 Livo 304
8.4110.0 Domino 306
8.4110.1 Domino 302, 306
8.4306.0 Golem 303
8.4306.1 Golem 304
8.4307.0 Golem 300, 301
8.4410.0 Korint 305
8.4760.1 Split 306
8.5102.9 Doris 308
8.5104.6 Mira 307
8.5104.9 Mira 307
8.5208.1 Ravenna 275
8.5208.6 Ravenna 275
8.5209.1 Ravenna 275
8.5209.6 Ravenna 275
8.5213.1 Ravenna 275
8.5221.0 Tigo 151
8.5221.1 Tigo 151
8.5401.9 Berenika 307
8.9001.3 Priedai 320
8.9009.2 Priedai 27, 92, 93, 131, 
  165, 295
8.9011.0 Priedai 167, 297
8.9011.1 Priedai 295
8.9034.9 Zeta, Priedai 46, 47, 48, 49, 
  71, 87, 88, 89, 91, 
  107, 131, 163, 164, 
  166, 167, 208, 209, 
  210, 244, 292, 300, 
  301, 303, 304, 307, 315
8.9071.6 Priedai 315
8.9071.9 Priedai 315
8.9073.0 Priedai 302, 306, 315
8.9073.2 Priedai 306, 315
8.9073.9 Priedai 315, 320
8.9106.0 Golem 301
8.9106.2 Golem, Priedai 300, 301, 303,
   304, 320
8.9107.0 Golem 302
8.9107.2 Golem 301
8.9107.3 Livo, Priedai 301, 302, 303, 
  304, 320
8.9109.9 Priedai 306
8.9127.1 Priedai 320
8.9127.2 Priedai 215, 315
8.9128.5 Priedai 215
8.9135.3 Priedai 93, 131, 167, 213,  
  245, 296, 315
8.9135.4 Priedai 93, 131, 167, 
  213, 245, 296
8.9136.1 Priedai 245, 315
8.9136.2 Priedai 93, 167, 296
8.9136.3 Tigo, Olymp, Priedai  131, 167,
   213, 245, 296, 315
8.9136.4 Priedai 93, 315
8.9142.0 Priedai 27

8.9142.2 Priedai 315
8.9142.3 Priedai 315
8.9142.4 Priedai 315
8.9142.5 Priedai 315
8.9142.9 Priedai 27
8.9161.2 Priedai 315
8.9161.3 Priedai 315
8.9161.4 Priedai 315
8.9162.2 Priedai 214
8.9162.3 Priedai 166
8.9162.4 Priedai 166
8.9171.0 Priedai 91
8.9171.1 Priedai 91
8.9175.3 Priedai 27, 92, 93, 131, 
  166, 167, 296, 315
8.9200.3 Golem, Priedai 300, 301, 302, 
  303, 304, 305, 320
8.9242.2 Priedai 27
8.9252.0 Sam 311, 312, 313
8.9253.6 Livo 301, 302, 303, 304
8.9262.4 Priedai 27, 166
8.9262.5 Priedai 27, 166
8.9262.6 Priedai 27, 166
8.9262.7 Priedai 27, 166
8.9262.8 Priedai 166
8.9269.5 Priedai 26, 27, 49, 90, 91, 131, 164, 
  209, 210, 245, 307, 309, 315
8.9271.1 Mio, Priedai 49, 92, 93, 295
8.9271.2 Mio, Priedai 49, 92, 93, 295
8.9283.4 Priedai 91, 315
8.9283.8 Priedai 26, 315
8.9295.1 Lyra Plus, Priedai 211, 212,
  310, 311
8.9299.9 Lyra Plus, Priedai 212, 213,
  214, 215, 245, 247, 
  307, 311, 312, 313, 315
8.9327.1 Zeta, Priedai 215, 245, 246, 
  247, 309, 311, 
  312, 313
8.9327.2 Priedai 320
8.9327.4 Zeta, Priedai 215, 245, 247, 
  309, 313
8.9327.6 Zeta 247, 309, 313
8.9328.1 Olymp, Priedai 167, 215, 296
8.9328.2 Olymp 167, 296, 297
8.9328.4 Olymp 167, 296
8.9337.0 Zeta, Dino 245, 309, 311, 312, 313
8.9337.2 Priedai 309, 313
8.9338.0 Lyra Plus 210, 212, 213
8.9338.1 Lyra Plus 210, 212, 213
8.9338.3 Lyra Plus 210, 212, 213
8.9338.4 Lyra Plus, Tigo 131, 209, 210, 
  211, 310
8.9338.5 Lyra Plus, Tigo 131, 209, 210, 
  211, 310
8.9338.7 Lyra Plus 209, 210, 211, 310
8.9342.1 Pure 26, 27, 28
8.9342.2 Pure 26, 27, 28
8.9344.0 Priedai 215
8.9345.3 Priedai 215
8.9360.7 Modul 288, 307
8.9361.0 Olymp 164, 165, 166
8.9361.1 Olymp 164, 165, 166
8.9364.2 Modul 288, 299
8.9364.3 Modul 287
8.9364.4 Modul 287
8.9364.6 Modul 281, 282
8.9365.0 Modul 286
8.9365.5 Modul 287
8.9365.6 Modul 287
8.9365.7 Modul 287
8.9365.8 Modul 281, 283
8.9365.9 Modul 281, 283
8.9366.0 Modul 281, 283
8.9366.2 Modul 281, 283
8.9366.3 Modul 281, 283
8.9366.4 Modul 281, 283
8.9366.5 Modul 281, 283
8.9366.9 Priedai 319
8.9367.3 Modul, Priedai 286, 287, 319
8.9367.6 Modul 281, 282
8.9369.6 Priedai 319
8.9369.8 Priedai 319
8.9370.8 Modul 281, 283
8.9371.0 Modul 247, 288, 293, 307, 313
8.9371.1 Modul 247, 288, 293, 313
8.9390.2 Priedai 89, 295
8.9407.2 Golem 304
8.9407.6 Domino 302
8.9407.7 Golem 300, 301, 302
8.9407.8 Domino 268, 302

8.9417.0 Priedai 215
8.9417.1 Priedai 131
8.9424.6 Priedai 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
  57, 88, 89, 96, 97, 295, 316
8.9424.9 Priedai 87, 88, 163, 164, 166, 
  167, 208, 209, 318
8.9437.1 Priedai 320
8.9438.0 Priedai 320
8.9438.2 Priedai 320
8.9438.3 Priedai 320
8.9440.0 Priedai 315
8.9461.4 Priedai 26, 27, 49, 90, 91, 131, 164, 
  209, 210, 245, 307, 309, 315
8.9465.0 Modul 285
8.9465.1 Modul 285
8.9465.2 Modul 285
8.9465.8 Modul 288, 297
8.9465.9 Modul 288, 297
8.9467.0 Priedai 319
8.9480.3 Priedai 305
8.9480.4 Priedai 305
8.9480.5 Priedai 305
8.9480.6 Priedai 306
8.9480.7 Priedai 303
8.9480.8 Priedai 303, 320
8.9480.9 Priedai 320
8.9481.0 Priedai 305
8.9481.1 Priedai 305
8.9482.7 Golem 305
8.9482.8 Golem, Priedai 287, 304
8.9504.9 Priedai 320
8.9507.1 Golem, Priedai 268, 300, 301, 
  302, 303, 320
8.9507.2 Golem 268, 300, 301, 302, 303
8.9507.4 Golem 300
8.9507.6 Domino 302
8.9517.7 Priedai 320
8.9565.0 Modul 286
8.9565.1 Modul 286
8.9565.2 Modul 286
8.9703.7 Baby 292
8.9742.0 Priedai 27
8.9748.5 Tigo 131
8.9770.1 Priedai 247, 307, 311, 312, 313
8.9777.2 Priedai 166, 315
8.9871.5 Priedai 320
8.9902.5 Priedai 92, 93, 131, 295
8.9910.3 Priedai 32, 151, 275, 276, 
  277, 278, 317
8.9921.0 Priedai 302, 305, 306, 320
8.9925.6 Priedai 320
8.9964.6 Modul 282
Q.4040.0 Priedai 316
Q.4070.0 Priedai 316
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Svarbūs sprendimai priimami ne vienu mirksniu. Troškome sukurti 

erdvę, kurioje pajustumėte nesenstančios elegancijos dvasią, 

su kuria daugiau nebenorėtumėte skirtis. Tam reikalingi paprasti 

sprendimai, grynos linijos ir elegantiška išvaizda.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA PURE



PLONAS DANGTIS
Naujo plonojo dangčio dizainas tobulai tinka unitazo Pure 

stiliui. Galima užsakyti su Slowclose mechanizmu.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA PURE

Grynos, švarios formos PURE unitazas gali būti dviejų versijų: pastatomas ir tvirtinamas prie sienos. Abiem atvejais jie ne tik 

patrauklūs, bet ir labai patogūs, nes jų dizainas kurtas analizuojant pačių patogiausių kėdžių sprendimus. Visų PURE unitazų 

sėdimosios dalies keramikos aukštis yra 43 cm. Toks aukštis pritaikytas ne tik pagyvenusių žmonių fi zinėms reikmėms, bet 

ir aukštesniems žmonėms – juk per pastarąjį šimtmetį žmonės „paaugo“ bent 10 cm. Abiejų unitazų nuotako dalys visiškai 

uždengtos (paslėptos), dėl to stovint grindų aukštyje jos nesimato žiūrint iš viršaus ar apačios. Toks visiškas uždengimas yra 

ne tik patrauklus, bet ir ypač praktiškas, kai reikia valyti vonios kambarį. Jų nugarinė dalis prisiglaudžia prie sienos, todėl valyti 

grindis apie unitazą labai lengva. 

Šiame vonios kambaryje įrengti „Mio-N“ serijos maišytuvai – praustuvo maišytuvas su vandenį taupančiu aeratoriumi, srautą 

ribojančiu iki 5,7 l/min. Dušo kabinoje įrengta prašmatni plona dušo galvutė su lietaus tipo srove; jos srautas tik 12 l/min.

Specialus lankstų mechanizmas, 

sulėtinantis dangčio užsidarymą.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA PURE

PURE vonios įrangos seriją papildžiusios dušo pertvaros ir padėklai ne tik atitinka paprastumu ir aiškumu pagrįstos elegancijos 

koncepciją, bet ir pakelia ją į aukštesnį lygmenį. Nepaprastai diskretiškos išvaizdos ir patogaus išplanavimo šviesi dušo erdvė 

apribota taip švelniai, kad aplinkos atskyrimas yra vos pastebimas.

10 metų garantija visiems 

keraminiams produktams 

ir vonios kambario 

aksesuarams.

Produktai, pažymėti

šiuo ženklu, buvo

išbandyti įvairiais

kokybiniais testais.

Dėl specialaus keramikos

paviršiaus apdorojimo gaminį lengva 

prižiūrėti, o jo tarnavimo laikas tampa 

ilgesnis.

Balta visuomet buvo vonios kambarių spalva. PURE serijoje 

yra naudojamas originalus baltos ir riešutmedžio spalvos 

derinys. Vos atidarę duris galėsite mėgautis lygios medienos 

lentynų išvaizda. Prabangią spintelių išvaizdą pabrėžia 

elegantiškos chromuotos rankenėlės virš baltai dažyto 

fasado. Blizgančios rankenėlės idealiai dera su dizainerių 

kurta keramika.
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PRODUKTŲ APŽVALGA PURE
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Informacijos apie Mio maišytuvus 
ieškokite skyriuje „Mio“.
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Generic serijos vonios kambario
aksesuarus galite rasti atskirame
katalogo skyriuje.

PURE GENERIC MIO-N

PRODUKTŲ APŽVALGA PURE



Trumpiausias dvigubas JIKA praustuvas yra vos 100 cm ilgio, todėl jis tilps netgi į labai mažus vonios kambarius. Vis dėlto 

jis gali suteikti būtiną komfortą ir daug privačios erdvės. Jis gali būti montuojamas su vieno-dviejų stalčių spintele arba tik su 

chromuotais sifonais.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA PURE
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JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

Praustuvus rekomenduojame derinti su maišytuvais Mio.

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).

praustuvas 50 cm  

praustuvas 60 cm  

praustuvas 80 cm  

dvigubas praustuvas 100 cm  

*pakuotėje yra išlyginanti masė

*pakuotėje yra išlyginanti masė

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

KERAMIKA PURE

Gaminio numeris Gaminio paprašymas Kaina
balta

 8.1342.2.xxx.106.1 praustuvas 60 cm, 1 skylė maišytuvui dešinėje 89.7 €

Gaminio numeris Gaminio paprašymas Kaina
balta

 8.1342.3.xxx.106.1 praustuvas 80 cm, 1 skylė maišytuvui dešinėje* 159 €

Gaminio numeris Gaminio paprašymas Kaina
balta

 8.1442.2.xxx.104.1 dvigubas praustuvas 100 cm* 224.3 €

Gaminio numeris Gaminio paprašymas Kaina 
balta

 8.1342.1.xxx.106.1 praustuvas 50 cm, 1 skylė maišytuvui dešinėje 69.3 €



Sieniniams JIKA keramikos modeliams siūlome naudoti potinkines JIKA sistemas. Potinkinių modulių, nuplovimo aktyvavimo klavišų asortimentą rasite 291-294 psl.

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).

000 balta 100 JIKA perla

TOTAL CLEAN
Uždaras unitazo puodo vandens 

paskirstymo lankas užtikrina labai 

gerą nuskalavimą, su vos 4,5/3 l 

vandens.

VARIO
Nuotaką VARIO galima jungti 

prie kanalizacijos vertikaliai, 

horizontaliai ir įstrižai.

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai unitazo keramikos 

paviršiai – vandens paskirstymo lankas ir 

nuotakas.

Atkreipkite dėmesį į jungčių bei 
įvadų aukštį

pakabinamas unitazas  

Atkreipkite dėmesį į jungčių bei 
įvadų aukštį

pakabinama bidė  

KERAMIKA PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
balta

 8.2042.3.xxx.000.1 pakabinamas unitazas, gilaus nuplovimo (su montavimo rinkiniu 
Easy fi t)

130.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

  8.9342.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai 
numontuojama, su nerūdijančio plieno lankstais

39.3 €

  8.9342.2.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai 
numontuojama, su nerūdijančio plieno lankstais ir lėto užsidarymo 
sistema Slowclose

59.2 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

   8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9283.8.000.000.1 Jika Easy Fit - paslėpto tvirtinimo sistema pakabinamiems unitazams 
ir bidė

23.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 304 302 Kaina

balta

 8.3042.1.xxx.yyy.1 pakabinama bidė (su montavimo rinkiniu 
Easy fi t)

x x 130.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9283.8.000.000.1 Jika Easy Fit - paslėpto tvirtinimo sistema 
pakabinamiems unitazams ir bidė

23.6 €



26—27

kombinuotas unitazas  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Sieniniams JIKA keramikos modeliams siūlome naudoti potinkines JIKA sistemas. Potinkinių modulių, nuplovimo aktyvavimo klavišų asortimentą rasite 291-294 psl.

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).

000 balta 100 JIKA perla

pastatomas uni tazas  

pastatoma bidė  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

Kaina 
balta

8.2442.6.xxx.000.1 unitazo puodas, šliejamas prie sienos, Vario nuotakas, 
vertikalaus nuplovimo, 4,5/3l vienam nuplovimui 
(rekomenduojama su bakeliu 8.2842.2)

x  180.5 €

8.2842.2.xxx.288.1 unitazo bakelis, šoninis vandens įvadas, dvigubo 
nuleidimo sistema Dual Flush 4,5/3l, su vidiniu įdėklu, 
apsaugančiu nuo rasojimo

x  99.9 €

8.2442.6.xxx.231.1 unitazo puodas, šliejamas prie sienos, Vario nuotakas, 
vertikalaus nuplovimo, 4,5/3l vienam nuplovimui 
(rekomenduojama su bakeliu 8.2842.3)

x  180.5 €

8.2842.3.xxx.289.1 unitazo bakelis, apatinis vandens įvadas, be įdėklo, 
apsaugančio nuo rasojimo

x  99.9 €

Atsarginės dalys: Price

8.2842.2.xxx.000.1 unitazo bakelis, šoninis vandens įvadas, su vidiniu nuo rasojimo 
apsaugančiu bakeliu, be nuplovimo mechanizmo

88 €

8.2842.3.xxx.000.1 unitazo bakelis, apatinis vandens įvadas, be nuplovimo mechanizmo 88 €

8.9262.5.000.000.1 šoninės bakelio skylės kaištis  1.6 €

8.9262.6.000.000.1 dvigubo nuleidimo mygtukas  5.5 €

8.9262.7.000.000.1 pripylimo vožtuvas, plastikinis sriegis, šoninis vandens įvadas  9.1 €

8.9262.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas, plastikinis sriegis, apatinis vandens įvadas  14.2 €

8.9142.9.000.000.1 pilnas vandens nuleidimo mechanizmo komplektas Geberit, skirtas JIKA/
Pure bakeliui su apatiniu įvadu  

 21 €

8.9142.0.000.000.1 pilnas vandens nuleidimo mechanizmo komplektas Geberit, skirtas JIKA/
Pure bakeliui su šoniniu įvadu

21 €

8.9242.2.000.000.1 nuplovimo vožtuvas JIKA/Pure bakeliams 8.2842.3.000.289. ir 
8.2842.2.000.288.1 

 18.4 €

8.9742.0.000.000.1 vidinis plastikinis antikondensacinis bakelis, šoninis vandens įvadas  13.4 €

8.2842.4.000.000.1 bakelio dangtis  25 €

KERAMIKA PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
balta

 8.2342.4.xxx.000.1 pastatomas unitazas 146.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9342.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai 
numontuojama, su nerūdijančio plieno lankstais

39.3 €

 8.9342.2.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai 
numontuojama, su nerūdijančio plieno lankstais ir lėto užsidarymo 
sistema Slowclose

59.2 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 2.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
balta

 8.3242.3.xxx.302.1 pastatoma bidė 130.8 €

Užsakoma pasirinktinai:

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys bidė montavimui 2.7 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

NAUJIENA



stříbrné 

iontové 

částice

Bacteria

SLOWCLOSE
Specialus lankstų mechanizmas, 

sulėtinantis dangčio užsidarymą.

PLONA SĖDYNĖ
Mūsų naujas plonos sėdynės dizainas 

tobulai dera su „Pure“ unitazo dizainu. 

Taip pat galima įsigyti su „Slowclose“ 

mechanizmu.

WC SĖDYNĖ ANTIBAK
Sėdynių gamybos žaliava prisodrinta

ilgalaikį antibakterinį ir antigrybelinį

poveikį turinčiais elementais.

Šiuolaikinės unitazų sėdynės su lėtinančia sistema jau tapo savaime suprantamu dalyku. Šios sėdynės skoningai dera prie 

bendro įrangos dizaino, jos atrodo lengvos dėl modernios „dvisluoksnės“ konstrukcijos – dangtis nepaslepia sėdynės kraštų. Tai 

neabejotinai vienas iš moderniausių ir pažangiausių sėdynių dizaino sprendimų. Be to, sėdynę labai paprasta montuoti – reikia tik 

paspausti tam skirtus mygtukus ir sėdynė bus nuimta. 

kieto plastiko sėdynė su dangčiu  

Silver 

ion

particle

Antibak

KERAMIKA PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
balta

 8.9342.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su 
antibakteriniu efektu, lengvai numontuojama, 
su nerūdijančio plieno lankstais

39.3 €

 8.9342.2.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su 
antibakteriniu efektu, lengvai numontuojama, 
su nerūdijančio plieno lankstais ir lėto 
užsidarymo sistema Slowclose

59.2 €

Sieniniams JIKA keramikos modeliams siūlome naudoti potinkines JIKA sistemas. Potinkinių modulių, nuplovimo aktyvavimo klavišų asortimentą rasite 291-294 psl.

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).

000 balta 100 JIKA perla



28—29

VONIOS KAMBARIO BALDAI PURE

Balta visuomet buvo vonios kambarių spalva. Pure serijoje yra naudojamas originalus baltos ir riešutmedžio spalvos derinys. Vos 

atidarę duris galėsite mėgautis lygios medienos lentynų išvaizda. Prabangią spintelių išvaizdą pabrėžia elegantiškos chromuotos 

rankenėlės virš baltai dažyto fasado. Blizgančios rankenėlės idealiai dera su dizainerių kurta keramika. 

Pilnai ištraukiami 

stalčių bėgeliai.

Stalčių bėgeliai 

su automatinio 

užsidarymo 

sistema.

30 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės 

durelių furnitūra, išbandyta 

30-čiai tūkstančių 

atidarymo/uždarymo ciklų.

TEST 30 KG
Stalčiai atlaiko 

mažiausiai 

30 kg apkrovą.

spintelė praustuvui 50 cm  

spintelė praustuvui 60 cm  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 4.5580.1.174.500.1 spintelė praustuvui 50 cm, 1 stalčius 251.9 €

 4.5580.2.174.500.1 spintelė praustuvui 50 cm, 2 stalčiai 285.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 4.5583.1.174.500.1 spintelė praustuvui 60 cm, 1 stalčius 270.3 €

 4.5583.2.174.500.1 spintelė praustuvui 60 cm, 2 stalčiai 303.7 €



spintelė praustuvui 80 cm  

spintelė dvigubam praustuvui 100 cm  

aukšta spintelė  

pusaukštė spintelė   

VONIOS KAMBARIO BALDAI PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 4.5587.1.174.500.1 spintelė praustuvui 80 cm, 1 stalčius 289.7 €

 4.5587.2.174.500.1 spintelė praustuvui 80 cm, 2 stalčiai 335 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 4.5590.1.174.500.1 spintelė praustuvui 100 cm, 1 stalčius 338.3 €

 4.5590.2.174.500.1 spintelė praustuvui 100 cm, 2 stalčiai 419.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 4.5593.1.174.500.1 pusaukštė spintelė, lankstai kairėje, 1 lentynėlė 212 €

 4.5593.2.174.500.1 pusaukštė spintelė, lankstai dešinėje, 1 lentynėlė 212 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina 

balta

 4.5595.1.174.500.1 aukšta spintelė, lankstai kairėje, 5 lentynėlės 285.4 €

 4.5595.2.174.500.1 aukšta spintelė, lankstai dešinėje, 5 lentynėlės 285.4 €
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DUŠO PADĖKLAI PURE

PURE serijos plieninius dušo padėklus siūlome dviejų 

spalvų - baltos ir juodos, - tokiu būdu perkeldami 

PURE vonios kambario kolekciją į naujus matmenis. 

Šie padėklai tobulai įsilieja į bendrą švarių linijų ir 

nesenstančios elegancijos stiliaus visumą.

 Prailginta 30 metų garantija

 Aukštis - vos 3 cm

 Aukščiausios kokybės plienas

 Siūlomi baltos ir juodos spalvų modeliai

  Abiem spalviniams variantams galima 

užsakyti neslidžią dangą „Anti-slip“ 

PURE plieniniai dušo padėklai Privalumai:



A B

 2.1642.0 1200 800

 2.1642.2 1300 800

 2.1642.4 1400 800

 2.1642.1 1200 900

 2.1642.3 1300 900

 2.1642.5 1400 900

A B

 2.1642.0 1200 800

 2.1642.2 1300 800

 2.1642.4 1400 800

 2.1642.1 1200 900

 2.1642.3 1300 900

 2.1642.5 1400 900

*pagal spec. užsakymą

Dušo padėklai Pure yra tinkami įleidimui į grindis.

plieninis dušo padėklas, stačiakampis, baltas

pl ieninis dušo padėklas, stačiakampis, juodas

rėmas dušo padėklui  Pure

Dušo padėklai Pure yra labai negilūs, tad mes rekomenduojame sifoną
 2.9423.0 su padidintu pralaidumu (54 l/min.).

Dušo padėklus Pure galima montuoti ant specialaus rėmo. Detalesnės informacijos ieškokite montavimo instrukcijose, kurias rasite interneto puslapyje 
www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

ANTISLIP
Slydimą mažinanti vonios 

apdaila.

ANTISLIP
Slydimą mažinanti vonios 

apdaila.

papildomas Nr. 000 - balta
papildomas Nr. 600 - Antislip

papildomas Nr. 000 - balta
papildomas Nr. 600 - Antislip

*pagal spec. užsakymą

Dušo padėklai Pure yra tinkami įleidimui į grindis.

Dušo padėklai Pure yra labai negilūs, tad mes rekomenduojame sifoną
 2.9423.0 su padidintu pralaidumu (54 l/min.).

DUŠO PADĖKLAI PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

000 

baltas

Kaina

600 

Antislip

 2.1642.0.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1200 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija

345.5 € 357.4 €

 2.1642.2.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1300 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

358.4 € 370.3 €

 2.1642.4.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1400 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

371.3 € 383.2 €

 2.1642.1.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1200 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

355.3 € 367.2 €

 2.1642.3.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1300 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

364.8 € 376.7 €

 2.1642.5.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1400 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

377.7 € 389.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

016  

juodas 

Kaina

616 

Antislip

 2.1642.0.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1200 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

345.5 € 357.4 €

 2.1642.2.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1300 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

358.4 € 370.3 €

 2.1642.4.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1400 × 800 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

371.3 € 383.2 €

 2.1642.1.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1200 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

355.3 € 367.2 €

 2.1642.3.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1300 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

364.8 € 376.7 €

 2.1642.5.xxx.000.1 dušo padėklas Pure 1400 × 900 mm, emaliuotas plienas, garso 
izoliacija*

377.7 € 389.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams  90 mm, su nerūdijančio plieno 
gaubteliu  113 mm, 54 l/min, su montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 290 × 50 mm 6.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams  90 mm, su nerūdijančio plieno 
gaubteliu  113 mm, 54 l/min, su montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 290 × 50 mm 6.5 €

Gaminio numeris Gaminio paprašymas Kaina

 2.9842.0.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1200 × 800 mm įrengimui; matmenys: 1160 × 760 mm 119.6 €

 2.9842.1.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1200 × 900 mm įrengimui; matmenys: 1160 × 860 mm 119.6 €

 2.9842.2.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1300 × 800 mm įrengimui; matmenys: 1260 × 760 mm 121.9 €

 2.9842.3.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1300 × 900 mm įrengimui; matmenys: 1260 × 860 mm 121.9 €

 2.9842.4.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1400 × 800 mm įrengimui; matmenys: 1360 × 760 mm 124.3 €

 2.9842.5.000.000.1 rėmas dušo padėklo Pure 1400 × 900 mm įrengimui; matmenys: 1360 × 860 mm 124.3 €
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DUŠO SIENELĖS PURE

PURE stiklo sienelės
Suteikite savo vonios kambariui modernumo ir išskirtinumo su „Pure“ stiklinėmis dušo sienelėmis. 

Specialias stiklines sieneles galima derinti įvairiais būdais ir idealiai įrengti dušo kabiną esamoje vonios 

kambario erdvėje. Įrengti dušo kabiną naudojant „Pure“ stiklines sieneles labai paprasta.

  8 mm saugus stiklas

  Specialus JIKA Perla paviršiaus padengimas 

  Paprastas stiklinių paviršių valymas

  Suderinama ne tik su PURE serijos 

plieniniais dušo padėklais, bet ir su lieto 

akmens padėklais PADANA

  PURE stiklas yra puikus sprendimas 

ir tiesiog ant grindų (be dušo padėklo) 

įrengiamiems dušams

Privalumai:

Kabliukas chalatui ar 

rankšluosčiui

2.9342.5.000.000.1     22.7 €



DUŠO SIENELĖS PURE

„L“ formos stikl inė dušo sienelė

stikl inė dušo sienelė,  f iksuota

stikl inė dušo sienelė,  šoninė

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6742.0.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, fi ksuota, 120 cm, dušo padėklams 120×80 cm ir 120×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su dviem laikikliais 

506 €

 2.6742.1.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, fi ksuota, 130 cm, dušo padėklams 130×80 cm ir 130×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su dviem laikikliais 

539.3 €

 2.6742.2.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, fi ksuota, 140 cm, dušo padėklams 140×80 cm ir 140×90 xm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su dviem laikikliais

622.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6742.9.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 68 cm, dušo padėklams 120×80 cm, 120×90 cm, 

130×80 cm ir 130×90 cm, su JIKA perla GLASS padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu 

laikikliu

381.5 €

 2.6842.0.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 79,5 cm, dušo padėklams 140×80 cm ir 140×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

402.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6742.3.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 120 cm, dušo padėklams 1200×80 cm ir 1200×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

506 €

 2.6742.4.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 130 cm, dušo padėklams 130×80 ir 130×90, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

539.2 €

 2.6742.5.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 140 cm, dušo padėklams 140×80 ir 140×90, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

580.8 €

2.6942.7.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 88 cm, dušo padėklui 90×90, su JIKA perla GLASS 

padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu 

430.5 €

2.6942.8.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 98 cm, dušo padėklui 100×80, su JIKA perla GLASS 

padengimu, su šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

430.5 €

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

X Z A B
2.6742.0 1 180 2 000 1 200 800/900
2.6742.1. 1 280 2 000 1 300 800/900
2.6742.2 1 380 2 000 1 400 800/900

Gaminio 
numeris

Stiklo 
matmenys (mm)

Dušo padėklo 
matmenys (mm)

Įėjimo 
matmenys (mm)

X Z A B C
2.6742.9 684 2 000 1 200/1300 800/900 516/616
2.6842.0 784 2 000 1 400 800/900 616

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

X Z A B
2.6742.3 1 184 2 000 1 200 800/900
2.6742.4 1 284 2 000 1 300 800/900
2.6742.5 1 384 2 000 1 400 800/900
2.6942.7  884 2 000 900 900
2.6942.8  984 2 000 1 000 800

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6942.1.002.668.1 „L“ formos stiklinė dušo sienelė, 120×80 cm, dušo padėklui 120×80 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu 

829.9 €

 2.6942.2.002.668.1 „L“ formos stiklinė dušo sienelė, 120×90 cm, dušo padėklui 120×90 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu

888 €

 2.6942.3.002.668.1 "L" formos stiklinė dušo sienelė, 130×80 cm, dušo padėklui 130×80 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu  

941.6 €

 2.6942.4.002.668.1 "L" formos stiklinė dušo sienelė, 130×90 cm, dušo padėklui 130×90 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu  

954 €

 2.6942.5.002.668.1 "L" formos stiklinė dušo sienelė, 140×80 cm, dušo padėklui 140×80 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu 

941.6 €

 2.6942.6.002.668.1 "L" formos stiklinė dušo sienelė, 140×90 cm, dušo padėklui 140×90 cm, su šoniniu 

profi liu, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu  

1 037 €

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

X Y Z A B
2.6942.1 1 194 784 2 000 1 200 800
2.6942.2 1 194 884 2 000 1 200 900
2.6942.3 1 294 784 2 000 1 300 800
2.6942.4 1 294 884 2 000 1 300 900
2.6942.5 1 394 784 2 000 1 400 800
2.6942.6 1 394 884 2 000 1 400 900
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Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

DUŠO SIENELĖS PURE

stikl inė dušo sienelė su papildomu siauru stiklu

dušo kabina su įėj imu („Walk-in“) ,  kampinis modelis

dušo kabina su įėj imu („Walk-in“)

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6842.3.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“), kampinis modelis, 68×80 cm, dušo padėklams 120×80 cm 

ir 130×80 cm, su dviem šoniniais profi liais ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu

630.6 €

 2.6842.4.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“), kampinis modelis, 68×90 cm, dušo padėklams 120×90 cm 

ir 130×90 cm, su dviem šoniniais profi liais ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu

663.8 €

 2.6842.5.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“), kampinis modelis, 78×80 cm, dušo padėklui 140×80 cm, 

su dviem šoniniais profi liais ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu

730.2 €

 2.6842.6.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“), kampinis modelis, 78×90 cm, dušo padėklui 140×90 cm, 

su dviem šoniniais profi liais ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu

730.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6842.7.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“) 68×80 cm, dušo padėklams 120×80 cm ir 130×80 cm, su 

dviem šoniniais profi liais, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS 

padengimu

1012.1 €

 2.6842.8.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“) 68×90 cm, dušo padėklams 120×90 cm ir 130×90 cm, su 

dviem šoniniais profi liais, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS 

padengimu 

1 045.4 €

 2.6842.9.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“) 78×80 cm, dušo padėklui 140×80 cm, su dviem šoniniais 

profi liais, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu 

1 132.6 €

 2.6942.0.002.668.1 dušo kabina su įėjimu („Walk-in“) 78×90 cm, dušo padėklui 140×90 cm, su dviem šoniniais 

profi liais, dvi sienas jungiančiu profi liu ir vienu laikikliu, su JIKA perla GLASS padengimu  

1 132.6 €

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

Įėjimo 
matmenys (mm)

X Y Z A B C
2.6842.3 684 784 2 000 1 200/1300 800 516/616
2.6842.4 684 884 2 000 1 200/1300 900 516/616
2.6842.5 784 784 2 000 1 400 800 516
2.6842.6 784 884 2 000 1 400 900 516

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

Įėjimo 
matmenys (mm)

X Y Z A B C
2.6842.7 694 784 2 000 1 200/1300 800 506/606
2.6842.8 694 884 2 000 1 200/1300 900 506/606
2.6842.9 794 784 2 000 1 400 800 606
2.6942.0 794 884 2 000 1 400 900 606

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6842.1.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 68 cm, dušo padėklams 120×80 cm,120×90 cm, 

130×80 cm ir 130×90 cm, su JIKA perla GLASS padengimu, su papildomu siauru 

stiklu, su du stiklus jungiančiu profi liu, šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

506 €

 2.6842.2.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 78 cm, dušo padėklams 140×80 cm ir 140×90 cm, su 

JIKA perla GLASS padengimu, su papildomu siauru stiklu, su du stiklus jungiančiu 

profi liu, šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

526.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.6742.6.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 120 cm, dušo padėklams 120×80 cm ir 120×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su papildomu siauru stiklu, su du stiklus jungiančiu 

profi liu, šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

630.6 €

 2.6742.7.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 130 cm, dušo padėklams 130×80 cm ir 130×90 cm, 

su JIKA perla GLASSs padengimu, su papildomu siauru stiklu, su du stiklus jungiančiu 

profi liu, šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

663.8 €

 2.6742.8.002.668.1 stiklinė dušo sienelė, šoninė, 140 cm, dušo padėklams 140×80 cm ir 140×90 cm, 

su JIKA perla GLASS padengimu, su papildomu siauru stiklu, su du stiklus jungiančiu 

profi liu, šoniniu profi liu ir vienu laikikliu

705.3 €

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

Įėjimo 
matmenys (mm)

X Y Z A B C
2.6842.1 697 200 2 000 1 200/1300 800/900 503/603
2.6842.2 797 200 2 000 1 400 800/900 603

Gaminio 
numeris

Stiklo matmenys (mm) Dušo padėklo 
matmenys (mm)

Įėjimo 
matmenys (mm)

X Y Z A B C
2.6742.6 1 200 200 2 000 1 200 800/900 600/700
2.6742.7 1 300 200 2 000 1 300 800/900 600/700
2.6742.8 1 400 200 2 000 1 400 800/900 600/700



Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Pure vonios kambario aksesuarai išsiskiria švelniomis formomis, kurias malonu liesti. Matinio stiklo ir 

kokybiško chromo derinys suteikia šio praktiško aksesuaro dizainui svaraus solidumo. Šiems gaminiams 

taikome 10 metų garantiją.

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.6.004.000.1
rankšluosčių lentynėlė su 
kabykla, 500 × 300 mm, 
chromuota

96 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833B.2.004.100.1 laikiklis su stikliniu skysto muilo 
dozatoriumi, sieninis, 203 ml, 
chromuotas

22.7 €
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI PURE

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843B.1.004.000.1 tualeto šepetys su stikliniu indu, 
chromuotas

23 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843B.2.004.100.1 tualetinio popieriaus laikiklis be 
gaubtelio, chromuotas

22.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843B.2.004.000.1 tualetinio popieriaus laikiklis su 
gaubteliu, chromuotas

38.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 400 mm, 
chromuota

25.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 600 mm, 
chromuota 

29.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.1.004.400.1 sukiojama rankšluosčių kabykla, 
410 mm, chromuota  

25 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833B.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
sieninis, 11 cm, chromuotas

15 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.3.004.000.1 kabliukas, chromuotas 6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853B.2.004.000.1 stiklinė lentynėlė 60 cm, 
chromuoti laikikliai

15 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853B.1.004.000.1 stiklinė lentynėlė 40 cm, 
chromuoti laikikliai

13.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.823B.1.004.000.1 laikiklis su stikline, sieninis, 
aukštis 11,2 cm, chromuotas

15.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.4.004.000.1 rankšluosčių žiedinė pakaba, 
22,5 x 12,5 cm, chromuota

20.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813B.4.004.400.1 rankšluosčių žiedinė pakaba, 
22,5 x 16,5 cm, chromuota

20.5 €
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Gryno ir šiuolaikiško sanitarinės įrangos, baldų ir aksesuarų dizaino 

pagrindą sudaro tiesios geometrinės linijos. Baltų blizgių dažų 

paviršiai ir chromuotos rankenėlės – amžinai madingas pasirinkimas. 

Savaime suprantama, prabangioje „Jika“ ženklo serijoje „Cubito“ 

suderinama ideali darbo kokybė ir funkcionalumas.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBITO



VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBITO

Parinkus tinkamus blizgiuosius dažus ir minkštas rankenas, ąžuoliniai puošybos elementai gali puikiai atrodyti ilgus metus. 

„Cubito“ neatsilieka nuo naujausios mados – jos puošybos elementai išsiskiria nepriekaištinga kokybe ir funkcionalumu.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBITO

Asimetriški praustuvai – tai šiuolaikiškas vonios kambario erdvės išnaudojimo sprendimas, pritaikomas ne tik neįprastuose 

vonios kambariuose. 75 cm praustuvas “Cubito” su plačiu kraštu kairėje arba dešinėje pusėje išnaudoja kiekvieną erdvės 

centimetrą net ypač mažose patalpose. “Cubito” serijos praustuvai idealiai dera su mūsų “Mio-N” serijos maišytuvais.

Tualetinė spintelė su mažu Cubito praustuvu vonios kambaryje užima labai nedaug vietos. 45 cm plotis ir 25 cm 

gylis leidžia sutalpinti į ją ne tik tualeto reikmenis, bet ir valymo priemones.



VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBITO

Ar išsirinksite baltą vonios kambario baldų spalvą, ar kurią nors iš mūsų siūlomų medžio apdailų, Jūsų pasirinkimas bus vienodai 

teisingas. Šviesaus ąžuolo ir tamsios pušies vonios baldai suteiks kambariui šilumos. Tuo tarpu balti Cubito baldai yra tradicinis 

ir populiariausias pirkėjų pasirinkimas.

Dvigubas praustuvas su baltos apdailos spintele suteiks Jūsų vonios kambariui šviežumo ir švaros įspūdį, šiuolaikiškumo. 

Du arba net keturi spintelės stalčiai siūlo daug erdvės daiktams susidėti.

Dušo kabinoje įrengta itin plona dušo galvutė „Cubito-N“ su lietaus tipo srove; jos srautas tik 12 l/min.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBITO

Cubito baldų asortimente - dosnus įvairių tipų spintelių ir paviršiaus apdailos variantų pasirinkimas. Be to, siūlomi stalviršiai, 

kuriuos galima užsakyti su paruoštomis skylėmis 45-75 cm pločio praustuvų įmontavimui. Dar vienas praktiškas baldas 

- spintelė ant ratukų, kurią galima įsigyti su minkšta sėdimąja dalimi. Stalviršio laikiklis gali pasitarnauti ir kaip kabykla 

rankšluosčiui arba šluostei.

Šioje dušo kabinoje įrengtas dušo stovas su viensvirčiu sieniniu maišytuvu; pagrindiniai jo privalumai: plačios (200 mm 

skersmens) lietaus tipo dušo galvutės aukštis gali būti reguliuojamas 400 mm ribose; rankinio dušo srovė pasirenkama 

iš 4 skirtingų režimų; o dušo žarna turi apsaugą nuo susisukimo. 

Šioje dušo kabinoje įrengta itin plona dušo galva Cubito-N su lietaus tipo srove; jos srautas yra tik 12 l/min.



NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

Mūsų potinkinių modulių asortimentą žiūrėkite skyriuje 
„Potinkiniai Moduliai“
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PRODUKTŲ APŽVALGA CUBITO
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DESIGNCUBITO GENERIC

Pilnas dušo padėklų 
asortimentas pateiktas 
skyriuje “Kitos vonios 
ir dušo padėklai“.

Generic serijos vonios kambario 
aksesuarus galite rasti atskirame 
katalogo skyriuje.
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PRODUKTŲ APŽVALGA CUBITO



KERAMIKA CUBITO

praustuvas 55, 60, 65 cm  

praustuvas 85 cm  

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €. 

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla). 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

  balta 

 8.1042.2.xxx.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 55.8 €

 8.1042.3.xxx.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 58.1 €

 8.1042.4.xxx.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 69.3 €

 8.1995.1.000.028.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu
(gam. Nr.: 8.9001.5.000.000.1)

64.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4”
– 32 mm, chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 24.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina

  balta 

 8.1042.6.xxx.yyy.1 praustuvas 85 cm* x 178.7 €

 8.1995.1.000.028.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu
(gam. Nr.: 8.9001.5.000.000.1)

64.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4”
– 32 mm, chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 24.2 €

*pakuotėje yra išlyginanti masė 
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 8.1242.2, dešininis

 8.1142.4, dešininis

 8.1242.1, kairinis

 8.1142.3, kairinis

KERAMIKA CUBITO

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

mažas asimetrinis praustuvas 45 cm  

asimetrinis praustuvas 75 cm  

mažas praustuvas 45 cm  

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4  €. 

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla). 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina

balta 

 8.1142.2.xxx.yyy.1 mažas praustuvas 45 cm x 50.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4”
– 32 mm, chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1
kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, 
chromuotas, 2 vnt.

24.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 Kaina

balta 

 8.1142.3.xxx.yyy.1  mažas asimetrinis praustuvas
45 cm, su montavimo rinkiniu,
kairinis

x  55.7 €

 8.1142.4.xxx.yyy.1   mažas asimetrinis praustuvas
45 cm, su montavimo rinkiniu,
dešininis

x  55.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

balta 

 8.1242.1.xxx.yyy.1 asimetrinis praustuvas 75 cm,
kairinis

x x 138.5 €

 8.1242.2.xxx.yyy.1 asimetrinis praustuvas 75 cm,
dešininis

x x 138.5 €

 8.1995.1.000.028.1  sifono gaubtas su montavimo
rinkiniu (gam. Nr.:
8.9001.5.000.000.1)

  
64.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4”
– 32 mm, chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1
kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 
2 vnt.

24.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4”
– 32 mm, chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 
2 vnt.

24.2 €



dvigubas praustuvas 130 cm  

dvigubas praustuvas 130 cm su sifonų gaubtais  

į leidžiamas praustuvas  

praustuvo sifonas ir  kampinis venti l is  

rekomenduojame  

KERAMIKA CUBITO

*pakuotėje yra išlyginanti masė

*pakuotėje yra išlyginanti masė

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

balta 

 8.1442.0.xxx.yyy.1 dvigubas praustuvas 130 cm* x x 272.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

balta 

 8.1442.0.xxx.yyy.1 dvigubas praustuvas 130 cm* x x 272.2 €

 8.1995.1.000.028.1  sifono gaubtas su montavimo 
rinkiniu (gam. nr.: 
8.9001.5.000.000.1)

64.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta 
 8.1742.2.000.104.1 įleidžiamas praustuvas, 55 cm, 1 skylė maišytuvui 83.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito 5/4” – 32 mm, 
chromuotas, žalvarinis

38.5 €

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 
2 vnt. 

24.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas 5/4” – 32 mm, chromuotas,
žalvarinis

38.5 €

Priedai Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti (dvigubam praustu-
vui reikia 2 vnt.) 1.4 € 

 3.7473.0.004.000.1 Cubito praustuvo sifonas, 5/4”  – 32 mm, chromu-
otas, žalvarinis

38.5 € 

 3.7242.0.004.010.1 Cubito kampinis ventilis 3/8”–1/2”,  chromuotas, 
2 vnt.

24.2 € 

Priedai Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuo-
tas, žalvarinis

29 € 

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”– 1/2”, chromuotas, 
2 vnt.

21.5 € 

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €. 

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).



Papildoma priemoka – 34.4 € vienam 

keramikos gaminiui.

JIKA PERLA 
Dėl specialaus keramikos paviršiaus 

apdorojimo gaminį lengva prižiūrėti, o 

jo tarnavimo laikas tampa ilgesnis. 
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TOTAL CLEAN 
Uždaras unitazo puodo vandens 

paskirstymo lankas užtikrina 

labai gerą nuskalavimą.

SLOWCLOSE 
Specialus lankstų mechanizmas, 

sulėtinantis dangčio užsidarymą.

pakabinama bidė  

pakabinamas unitazas  

Ch. 304

Ch. 302

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 JIKA perla).

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Cubito įrangą rekomenduojame derinti su Pure serijos pastatomais bei pakabinamais unitazais ir bidė - žr. 26-28 psl. Cubito įrangą 
rekomenduojame derinti su Mio serijos pastatomais unitazais ir bidė - žr. 90-91 psl.

KERAMIKA CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 304 302  Kaina 
balta

 8.3142.2.xxx.yyy.1 pakabinama bidė x x 110.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys, balti varžtų 
galvučių gaubteliai

2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys, chromuoti varžtų 
galvučių gaubteliai

3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina 
balta

 8.2042.2.xxx.000.1 pakabinamas unitazas 124.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9271.1.300.000.1  kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio  (su 
antibakteriniu efektu, plieninės sąvaros)

37.4 €

 8.9271.2.300.000.1  kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio  (su 
antibakteriniu efektu, su užsidarymą lėtinančia 
sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €
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Pilnai ištraukiami stalčių 

bėgeliai.

Stalčių bėgeliai su 

automatinio užsidarymo 

sistema.

WATERPROOF + ABS 

Briaunos iš ABS plastiko priklijuotos 

PUR klijais – tai maksimalaus sukibimo ir 

atsparumo vandens poveikiui garantija.

TEST 30 KG 

Stalčiai atlaiko mažiausiai 

30 kg apkrovą.

30 000 CYCLES 

Aukščiausios kokybės durelių furnitūra, 

išbandyta 30-čiai tūkstančių atidarymo/

uždarymo ciklų.

1  Kokybiški bėgeliai su pilnai 

ištraukiamais mechanizmais ir 

užsidarymą lėtinančia sistema.  

2  Spinteles su stalčiais 

rekomenduojame derinti su 

kompaktišku „Jika“ sifonu 

8.9424.6.000.000.1.   

3  Stalčiai be išpjovos sifonui siūlo 

gerokai daugiau erdvės visiems Jūsų 

reikmenims. 

4  Aukštesni stalčiai – erdvė aukštiems 

oro gaiviklių indams.  

5   Šiuolaikiška medžio apdaila 

įtikinamai atkartoja tikros medienos 

struktūrą ir tekstūrą. 

6  „Hettich“ bėgeliams suteikiama 

ilgalaikė kokybės garantija.

7  „Hettich“ bėgeliai su papildomai 

pasirenkama 3D reguliavimo 

sistema idealiai tarnauja produkto 

funkcionalumui ir estetikai.

8  * Po stalviršiu montuojamų spintelių 

stalčiai atidaromi lengvai spustelint 

stalčiaus priekį (nereikalingos 

rankenėlės).

9  Papildomi stalčių skersinukai 

apsaugo, kad nenuvirstų aukštesni 

daiktai ir išlaiko stalčiaus priekinę 

dalį idealiai vertikalią. 

BALDŲ PRIVALUMAI CUBITO-N
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Minimalistinis, švarus mažų Cubito-N 

spintelių dizainas traukia žvilgsnį ir 

suteikia vonios kambariui modernumo.

Aukštos kokybės durelių lankstai su 

integruotais užsidarymą lėtinančiais 

įtaisais.

Prabangos įspūdį baltiems priekiniams 

paviršiams suteikia 5 sluoksniais 

tepamas baltas blizgus lakas. 

Aptaki ir lygiai su durelių kraštu įrengta 

rankenėlė yra ypač patogi. 

Baldų pakuotės pritaikytos bet kokiam transportavimo būdui – penkių sluoksnių kartonas, kampų apsaugos 
ir plastikinė folija tikrai apsaugos Jūsų baldus. 

Šoninėse pakabinamose spintelėse 

įrengtos kokybiško stiklo lentynėlės.  

Šių spintelių tvirtinimas yra paprastas 

dėl 3 kryptimis reguliuojamų laikiklių.

Netgi pačios mažiausios pakabinamos 

spintelės turi trimis kryptimis 

reguliuojamą tvirtinimo sistemą. 

BALDŲ PRIVALUMAI CUBITO-N



spintelė mažam asimetriniam praustuvui 45 cm  

spintelė su stalčiumi mažam praustuvui 45 cm  

spintelė praustuvui 55 cm  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus 
JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1. 

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio 
katalogo dalyje pateiktais veidrodžiais ir 
šviestuvais. 

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas bliz-

gus lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.0.100.500.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, atlenkiamos durelės 150 €

 4.0J42.0.100.461.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, atlenkiamos durelės 129.3 €

 4.0J42.0.100.519.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, atlenkiamos durelės 129.3 €

 4.0J42.0.200.500.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, 2 durelės 151.9 €

 4.0J42.0.200.461.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, 2 durelės 116.2 €

 4.0J42.0.200.519.1 spintelė mažam asimetriniam praustuvui, 45×25 cm  8.1142.3/4, 2 durelės 116.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.1.301.500.1 spintelė mažam praustuvui, 45x34 cm  8.1142.2, 1 stalčius 169.1 €

 4.0J42.1.301.461.1 spintelė mažam praustuvui, 45x34 cm  8.1142.2, 1 stalčius 160.7 €

 4.0J42.1.301.519.1 spintelė mažam praustuvui, 45x34 cm  8.1142.2, 1 stalčius 160.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.2.301.500.1 spintelė praustuvui, 55 cm   8.1042.2, 1 stalčius 195.2 €

 4.0J42.2.301.461.1 spintelė praustuvui, 55 cm   8.1042.2, 1 stalčius 174 €

 4.0J42.2.301.519.1 spintelė praustuvui, 55 cm   8.1042.2, 1 stalčius 174 €
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.2.402.500.1 spintelė praustuvui, 55 cm 8.1042.2, 2 stalčiai 301.2 €

 4.0J42.2.402.461.1 spintelė praustuvui, 55 cm 8.1042.2, 2 stalčiai 248.8 €

 4.0J42.2.402.519.1 spintelė praustuvui, 55 cm 8.1042.2, 2 stalčiai 263.7 €

spintelė praustuvui 55 cm, 2 stalčiai  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus
JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1. 

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio 
katalogo dalyje pateiktais veidrodžiais ir 
šviestuvais. 

spintelė praustuvui 60 cm  

spintelė praustuvui 60 cm, 2 stalčiai  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

NAUJIENA

NAUJIENA

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.3.301.500.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 1 stalčius 203.8 €

 4.0J42.3.301.461.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 1 stalčius 182.7 €

 4.0J42.3.301.519.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 1 stalčius 182.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.3.402.500.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 2 stalčiai 316.2 €

 4.0J42.3.402.461.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 2 stalčiai 257.1 €

 4.0J42.3.402.519.1 spintelė praustuvui, 60 cm  8.1042.3, 2 stalčiai 273.3 €



VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

spintelė praustuvui 65 cm  

spintelė praustuvui 65 cm, 2 stalčiai  

spintelė praustuvui 75 cm  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 
8.9424.6.000.000.1.  

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje 
pateiktais veidrodžiais ir šviestuvais. 

NAUJIENA

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.4.301.500.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 1 stalčius 214 €

 4.0J42.4.301.461.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 1 stalčius 199.2 €

 4.0J42.4.301.519.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 1 stalčius 199.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.4.402.500.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 2 stalčiai 334.5 €

 4.0J42.4.402.461.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 2 stalčiai 271.4 €

 4.0J42.4.402.519.1 spintelė praustuvui, 65 cm  8.1042.4, 2 stalčiai 289.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.5.301.500.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1/2, 1 stalčius 221.8 €

 4.0J42.5.301.461.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1/2, 1 stalčius 200.7 €

 4.0J42.5.301.519.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1/2, 1 stalčius 200.7 €
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VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.5.403.500.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1, 2 stalčiai, išpjova sifonui dešinėje 350 €

 4.0J42.5.403.461.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1, 2 stalčiai, išpjova sifonui dešinėje 276.1 €

 4.0J42.5.403.519.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.1, 2 stalčiai, išpjova sifonui dešinėje 294.8 €

 4.0J42.5.404.500.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.2, 2 stalčiai, išpjova sifonui kairėje 350 €

 4.0J42.5.404.461.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.2, 2 stalčiai, išpjova sifonui kairėje 276.1 €

 4.0J42.5.404.519.1 spintelė praustuvui, 75 cm  8.1242.2, 2 stalčiai, išpjova sifonui kairėje 294.8 €

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje pateiktais 
veidrodžiais ir šviestuvais. Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

spintelė praustuvui 75 cm, 2 stalčiai  

spintelė praustuvui 85 cm  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

NAUJIENA

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.6.301.500.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 1 stalčius 239.1 €

 4.0J42.6.301.461.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 1 stalčius 218 €

 4.0J42.6.301.519.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 1 stalčius 218 €



VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

spintelė dvigubam praustuvui 130 cm, 4 stalčiai  

spintelė dvigubam praustuvui 130 cm  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje pateiktais veidrodžiais ir šviestuvais. 

NAUJIENA

spintelė praustuvui 85 cm, 2 stalčiai  

NAUJIENA

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.6.301.500.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 2 stalčiai 377.8 €

 4.0J42.6.301.461.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 2 stalčiai 292.9 €

 4.0J42.6.301.519.1 spintelė praustuvui, 85 cm  8.1042.6, 2 stalčiai 313.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

  4.0J42.7.401.500.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 2 stalčiai 396.1 €

  4.0J42.7.401.461.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 2 stalčiai 318.4 €

  4.0J42.7.401.519.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 2 stalčiai 318.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.0J42.7.402.500.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 4 stalčiai 591.8 €

 4.0J42.7.402.461.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 4 stalčiai 470.8 €

 4.0J42.7.402.519.1 spintelė dvigubam praustuvui, 130 cm  8.1442.0, 4 stalčiai 495.8 €



right doors

left doors
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Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

po stalviršiu montuojama spintelė  

Šioms spintelėms naudokite kompaktiškus JIKA sifonus 8.9424.6.000.000.1.

maža spintelė

pusaukštė negil i  spintelė  

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje 
pateiktais veidrodžiais ir šviestuvais. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.1J42.4.301.500.1 po stalviršiu montuojama spintelė, 64 cm, 1 stalčius 198.4 €

 4.1J42.4.301.461.1 po stalviršiu montuojama spintelė, 64 cm, 1 stalčius 195.2 €

 4.1J42.4.301.519.1 po stalviršiu montuojama spintelė, 64 cm, 1 stalčius 195.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.3J42.0.110.500.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 1 stiklinė lentynėlė 168.5 €

 4.3J42.0.110.461.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 1 stiklinė lentynėlė 147.4 €

 4.3J42.0.110.519.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 1 stiklinė lentynėlė 147.4 €

 4.3J42.0.120.500.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 1 stiklinė lentynėlė 168.5 €

 4.3J42.0.120.461.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 1 stiklinė lentynėlė 147.4 €

 4.3J42.0.120.519.1 maža spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 1 stiklinė lentynėlė 147.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.3J42.1.110.500.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 179.1 €

 4.3J42.1.110.461.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €

 4.3J42.1.110.519.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €

 4.3J42.1.120.500.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 179.1 €

 4.3J42.1.120.461.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €

 4.3J42.1.120.519.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €



aukšta spintelė  

pusaukštė negil i  spintelė  

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje pateiktais 
veidrodžiais ir šviestuvais. 

durelės su vyriais kairėje

durelės su vyriais dešinėje

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.3J42.2.230.500.1 aukšta spintelė, 2 durelės (lankstai kairėje/dešinėje), 5 lentynėlės (1 fi ksuota, 
4 stiklinės)

284.9 €

 4.3J42.2.230.461.1 aukšta spintelė, 2 durelės (lankstai kairėje/dešinėje), 5 lentynėlės (1 fi ksuota, 
4 stiklinės)

220.1 €

 4.3J42.2.230.519.1 aukšta spintelė, 2 durelės (lankstai kairėje/dešinėje), 5 lentynėlės (1 fi ksuota, 
4 stiklinės)

220.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.3J42.4.110.500.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €

 4.3J42.4.110.461.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 147.4 €

 4.3J42.4.110.519.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai kairėje), 2 stiklinės lentynėlės 147.4 €

 4.3J42.4.120.500.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 157.9 €

 4.3J42.4.120.461.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 147.4 €

 4.3J42.4.120.519.1 pusaukštė negili spintelė, 1 durelės (lankstai dešinėje), 2 stiklinės lentynėlės 147.4 €
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pagal užsakymą gaminamas stalviršis

stalviršis praustuvui,  1 išpjova

Stalviršio užsakymo formos ieškokite “Cubito-N” baldų asortimento apžvalgos pabaigoje. Nurodykite 
pageidaujamą stalviršio plotį, suapvalintą iki centimetrų.

Cubito-N komplektą derinkite su kitoje šio katalogo dalyje pateiktais veidrodžiais ir šviestuvais. 

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.6J42.0.010.500.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 65 iki 128 cm, be 
išpjovos praustuvui, be laikiklių

73.9 €

 4.6J42.0.010.461.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 65 iki 128 cm, be 
išpjovos praustuvui, be laikiklių

73.9 €

 4.6J42.0.010.519.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 65 iki 128 cm, be 
išpjovos praustuvui, be laikiklių

73.9 €

 4.6J42.1.010.500.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 128,1 iki 160 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

84.5 €

 4.6J42.1.010.461.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 128,1 iki 160 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

84.5 €

 4.6J42.1.010.519.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 128,1 iki 160 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

84.5 €

 4.6J42.2.010.500.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 160,1 iki 210 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

95.1 €

 4.6J42.2.010.461.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 160,1 iki 210 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

95.1 €

 4.6J42.2.010.519.1 nestandartinis stalviršis, plotis nuo 160,1 iki 210 cm, 
be išpjovos praustuvui, be laikiklių

95.1 €

 4.7J00.4.000.000.1 laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, baltas

52.8 €

 4.5013.3.172.000.1 laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, sidabrinis

37.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.6J42.3.011.500.1  pasirenkamo pločio stalviršis 65-160 cm,  praustuvams 
Cubito 45-75 cm, su 1 išpjova  kairėje/dešinėje, be 
laikiklių

121.5 €

 4.6J42.3.011.461.1  pasirenkamo pločio stalviršis 65-160 cm,  praustuvams 
Cubito 45-75 cm, su 1 išpjova  kairėje/dešinėje, be 
laikiklių

121.5 €

 4.6J42.3.011.519.1  pasirenkamo pločio stalviršis 65-160 cm,  praustuvams 
Cubito 45-75 cm, su 1 išpjova  kairėje/dešinėje, be 
laikiklių

121.5 €

 4.7J00.4.000.000.1 laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, baltas

52.8 €

 4.5013.3.172.000.1
 

laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, sidabrinis

37.1 €



stalviršis praustuvui,  2 išpjovos

Stalviršio užsakymo formos ieškokite “Cubito-N” baldų asortimento apžvalgos pabaigoje. Nurodykite 
pageidaujamą stalviršio plotį, suapvalintą iki centimetrų. 

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

 

baltas blizgus 

lakas

 

tamsi pušis

 

ąžuolas  

 4.6J42.4.014.500.1  pasirenkamo pločio stalviršis 135-220 cm,  
praustuvams Cubito 45-75 cm, su 2 išpjovomis  
kairėje/dešinėje, be laikiklių

179.6 €

 4.6J42.4.014.461.1  pasirenkamo pločio stalviršis 135-220 cm,  
praustuvams Cubito 45-75 cm, su 2 išpjovomis  
kairėje/dešinėje, be laikiklių

179.6 €

 4.6J42.4.014.519.1  pasirenkamo pločio stalviršis 135-220 cm,  
praustuvams Cubito 45-75 cm, su 2 išpjovomis  
kairėje/dešinėje, be laikiklių

179.6 €

 4.7J00.4.000.000.1 laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, baltas

52.8 €

 4.5013.3.172.000.1 laikiklis pagal užsakymą gaminamam stalviršiui, 
reguliuojamas, sidabrinis

37.1 €
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Užsakymo numeris: ............................................................

Užsakė: ...................................................................................

CUBITO STALVIRŠIŲ UŽSAKYMO FORMA

STALVIRŠIAI SU IŠPJOVOMIS GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK KARTU SU CUBITO 45–75 CM PRAUSTUVAIS

Stalviršiai be išpjovų praustuvams 
spalvos kodas (siūlomos šios spalvos: tamsi pušis - 461, ąžuolas - 519, balta - 500)

Stalviršiai su išpjovomis

  4.6J42.0 650–1 280 mm spalvos kodas ............. x ............... mm

  4.6J42.1 1 281–1 600 mm spalvos kodas ............. x ............... mm

  4.6J42.2 1 601–2 100 mm spalvos kodas ............. x ............... mm

* Minimalus matmuo x priklausomai nuo praustuvo: 
praustuvas 45 cm - 215 mm praustuvas 55 cm - 265 mm 

praustuvas 60 cm - 290 mm praustuvas 65 cm - 315 mm 

praustuvas 75 cm - 365 mm 

- esant šiems matmenims visada liks bent 55 mm stalviršio kraštas

ĮSPĖJIMAS:  be spintelės montuojamus praustuvų stalviršius turi laikyti atitinkamas kiekis atramų (žr. montavimo instrukcijas). 

Visi stalviršiai su paruoštomis angomis gali būti naudojami tik su 45–75 cm pločio praustuvu Cubito. Užsakyme 

reikėtų nurodyti praustuvo gamyklinį numerį.

Stalviršio laikiklis 
Dėl jų skaičiaus konsultuokitės su specializuotu pardavėju. Skaičius priklauso nuo praustuvo (sifono) pozicijos ir stalviršio pločio.

su praustuvu

  4.6J42.3 spalvos kodas ................... x ..................... mm

 spalvos kodas ................... y ..................... mm

4.5013.3.172.000.1 sidabrinis reikiamas kiekis ......................... 

4.7J00.4.000.000.1 baltas matinis reikiamas kiekis .........................

45 × 34 cm 55 cm 60 cm 65 cm 75 cm

su praustuvu

  4.6J42.4 spalvos kodas ................... x ..................... mm

 spalvos kodas ................... y ..................... mm

 spalvos kodas ................... z ..................... mm

45 × 34 cm 55 cm 60 cm 65 cm 75 cm

VONIOS KAMBARIO BALDAI CUBITO-N



VONIOS CUBITO-N

5 m. garantija 

vonioms.

GRYNAS AKRILAS 

Visi mūsų padėklai, vonios ir uždengimai 

yra pagaminti iš 100% sanitarinio akrilo.

Pagaminta  Europos 

Sąjungoje.

Cubito vonia pretenduoja tapti dominuojančiu elementu bet kuriame vonios kambaryje. Visai serijai būdingi geomteriniai vonios 

kontūrai kartu su lygiu priekiniu uždengimu efektyviai užpildys Jūsų vonios kambario erdvę. Vonia gaminama iš gryno akrilo 

polimero, kurį lengva valyti ir malonu liesti. Galima rinktis iš 5 dydžių – nuo mažiausios 160 x 70 cm iki erdviausios 180 × 80 cm. 

  Akrilinių vonių medžiaga pasižymi geromis izoliacinėmis 

savybėmis, dėl to jų paviršius yra maloniai šiltas. JIKA 

vonių sanitarinis akrilas ilgai išlaiko savo spalvą ir yra 

lengvai valoma. 

  Akrilinius uždengimus galima greitai ir lengvai tvirtinti 

panaudojant specialią tvirtinimo sistemą,  tai yra tinkama 

alternatyva brangiam įmūrijimui. Uždengimai daromi iš 

lengvai valomo ir prižiūrimo 100% akrilo – tokio paties 

kaip ir vonios. 

  Esant būtinybei uždengimą galima nuimti ir lengvai prieiti 

prie vamzdžių ir sifono, esančių po vonia. 

Privalumai:



A B C D E F

180 × 80 cm 1800 800 1660 670 1345 525

170 × 75 cm 1700 750 1560 620 1240 475

170 × 70 cm 1700 700 1560 570 1140 425

160 × 75 cm 1600 750 1460 620 1140 475

160 × 70 cm 1600 700 1460 570 1140 425

 2.9481.5

 2.9481.6

 2.9481.7

 2.9481.8

62—63

vonia  

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

VONIOS CUBITO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina balta

 2.2042.0.000.000.1 vonia 160 × 70 cm, be kojelių 172 l 195.3 €

 2.2142.0.000.000.1 vonia 160 × 75 cm, be kojelių 201 l 203.5 €

 2.2442.0.000.000.1 vonia 170 × 70 cm, be kojelių 186 l 212.7 €

 2.2242.0.000.000.1 vonia 170 × 75 cm, be kojelių 206 l 228.2 €

 2.2342.0.000.000.1 vonia 180 × 80 cm, be kojelių 265 l 239.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9485.0.000.000.1 kojelės vonioms 160 × 70 cm, kai montuojama su uždengimu 76.3 €

 2.9485.4.000.000.1 kojelės vonioms 170 × 70 cm, kai montuojama su uždengimu 76.3 €

 2.9485.1.000.000.1 kojelės vonioms 160 × 75 cm, kai montuojama su uždengimu 76.3 €

 2.9485.2.000.000.1 kojelės vonioms 170 × 75 cm, kai montuojama su uždengimu 76.9 €

 2.9485.3.000.000.1 kojelės vonioms 180 × 80 cm, kai montuojama su uždengimu 86.3 €

 2.9483.2.000.000.1 kojelės vonioms 160 × 70 cm ir 170 × 70 cm, kai montuojama be uždengimo 21.2 €

 2.9483.3.000.000.1 kojelės vonioms 160 × 75 cm ir 170 × 75 cm, kai montuojama be uždengimo 21.2 €

 2.9483.4.000.000.1 kojelės vonioms 180 × 80 cm, kai montuojama be uždengimo 30.9 €

 2.9649.0.000.000.1 priekinis uždengimas 160 × 50 mm, vonioms 160 × 70, 160 × 75 cm, su tvirtinimo elementais 126.9 €

 2.9649.3.000.000.1 priekinis uždengimas 170 × 50 cm, vonioms 170 × 75 cm, 170 × 70 cm, su tvirtinimo elementais 121.9 €

 2.9649.4.000.000.1 priekinis uždengimas 180 × 50 cm, vonioms 180 × 80 cm, su tvirtinimo elementais 148.1 €

 2.9649.1.000.000.1 šoninis uždengimas 70 × 50 cm, vonioms 160 × 70 cm, 170 × 70 cm, su tvirtinimo elementais 72.5 €

 2.9649.2.000.000.1 šoninis uždengimas 75 × 50 cm, vonioms 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, su tvirtinimo elementais 74 €

 2.9649.5.000.000.1 šoninis uždengimas 80 × 50 cm, vonioms 180 × 80 cm, su tvirtinimo elementais 74.5 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm sifonu, 55 cm ilgio, plastikinis korpusas 24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm sifonu, 55 cm ilgio, žalvarinis korpusas 36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 
automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm sifonu,  55 cm ilgio,  plastikinis 
korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 
automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm sifonu, 55 cm ilgio,  žalvarinis 
korpusas

80.6 €

Šia spalva pažymėtose zonose ne-
rekomenduojame montuoti vonios 
maišytuvo ar užpildymo čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupą rekomenduojame montuoti 
šiose zonose.

Poliuretaninės atramos galvai 

užtikrina maksimalų komfortą 

vonioje. 

 2.9498.0.087.000.1    13.4 €

šviesiai pilka tamsiai pilka

Atramos galvai gali būti dviejų 

spalvų: šviesiai ir tamsiai 

pilkos.  

2.9498.0.088.000.1    13.4 € 

Su uždengimu

Be uždengimo



Fiksuotosios vonios sienelės dalies 

laikiklis užtikrina jos stabilumą.

Vonios sienelės varstomosios 

dalies tarpinė neleidžia 

prausiantis lietis vandeniui.

6 mm storio grūdinto saugaus 

stiklo lankstai.

3 m. garantija vonios 

sienelėms

Vonios ir dušo sienelių 
stiklo storis.

20 000 CYCLES 

Vonios sienelių lankstai išbandyti 

20-iai tūkstančių atidarymo/uždarymo ciklų.

VONIŲ SIENELĖS CUBITO-N



 2.9471.0.004.000.1  2.9471.1.004.000.1  2.9471.2.004.000.1

64—65

vienos dal ies vonios sienelė  

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Visų dušo stiklų vidinės sienelės yra padengtos

specialia JIKA perla GLASS danga.

 3 metų garantija. 

  Cubito vonios sienelės gali būti komplektuojamos 

su visomis JIKA voniomis, išskyrus Riga ir Riga mini. 

 Berėmė struktūra ir 6 mm saugus stiklas. 

 Tvirti sidabro spalvos profi liai. 

 Specialus stiklo paviršiaus padengimas JIKA perla GLASS.

Dar geresnių rezultatų pasieksite, naudodami specialų stiklo valytuvą Mio, sukurtą specialiai dušo kabinoms – su juo priežiūra yra 

nuostabiai lengva.

Rekomenduojame

10.4 € 16.5 €

dešininis modelis

dešininis modelis

Vonios sienelė 115 cm, kairinė/dešininė, 2-jų dalių, poliruotas sidabro spalvos 
profi lis, 6 mm skaidrus stiklas, abi pusės su JIKA perla GLASS padengimu.

Vonios sienelė 75 cm, kairinė/dešininė, 1-os dalies, poliruotas sidabro spalvos 
profi lis, 6 mm skaidrus stiklas, abi pusės su JIKA perla GLASS padengimu.

Vonios sienelę Cubito galima derinti su bet kuria vonia plokščiais kraštais

dviejų dal ių vonios sienelė  

VONIŲ SIENELĖS CUBITO-N

Privalumai:

15.4 €

750-770
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530
Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis 

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5642.6.002.668.1 1 150 1 400 6 kairinė skaidrus stiklas 286.8 €

2.5742.6.002.668.1 1 150 1 400 6 dešininė skaidrus stiklas 286.8 €

 
papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis 

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5742.5.002.668.1 750 1 400 6 kairinė skaidrus stiklas 198.6 €

 2.5642.5.002.668.1 750 1 400 6 dešininė skaidrus stiklas 198.6 €
 

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas



Paprasti, tiesūs dušo 

kabinos profi lių kontūrai 

ir patrauklus rankenos 

siluetas.

Paprasta stiklų išėmimo 

sistema patogesniam 

valymui.

Kita patogi rankenėlė  – 

dušo kabinos viduje.
Dušo kabinos „arktinio“ 

stiklo dekoro detalė.

JIKA pristato naujieną, kuri padės lengvai 

išspręsti problemas, susijusias su nestandartinių 

matmenų nišos poreikiu dušo kabinai. CUBITO 

serijos praplėtimo profi lis yra paprastas ir 

išradingas sprendimas, kuris tikrai padeda. Jis 

beveik nematomai pratęsia dušo kabiną arba 

duris ir patikimai uždaro visą turimą nišą. 

Papildomus praplėtimo profi lius 

(2.9124.8.000.015.1) galima tvirtinti prie esamų 

profi lių abiejuose dušo kabinos durų šonuose, 

taip pailginant dušo kabinos sienelę 60–90 

mm; vienu praplėtimo profi liu galima praplatinti 

30–45 mm. 

Cubito pure dušo kabinos siūlomos optimalaus 1950 mm aukščio ir įvairių 

pločių. Pagal vonios kambario išplanavimo specifi ką galima pasirinkti 

uždarymo tipą.

 5 metų garantija. 

 Puikiai dera su JIKA dušo padėklais (Ravenna, Neo-Ravenna, Olymp, Sofi a). 

 Tvirti sidabro spalvos profi liai (Cubito pure, Cubito ir Mio). 

 Specialus stiklo paviršiaus padengimas JIKA perla GLASS 

 Rėmas pagamintas iš anodinės oksidacijos metodu apdoroto aliuminio

DUŠO KABINOS IR DURELĖS CUBITO PURE

Privalumai:

5 metai dušo 

kabinoms.

Dušo kabinų ir dušo 

durų aukštis.

Dušo kabinų ir 

dušo durų stiklo 

storis.

20 000 CYCLES 

Dušo kabinų bėgeliai 

išbandyti 20-iai tūkstančių 

atidarymo/uždarymo ciklų.



kairinis/ 

dešininis 

variantas

kairinis/ 

dešininis 

variantas

kairinis/ 

dešininis 

variantas

66—67

dušo durelės  

viensegmentės dušo durelės  

sulenkiamos dušo durelės  

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

DUŠO KABINOS IR DURELĖS CUBITO PURE

Viensegmentės varstomos dušo durelės 800, 900, 1000 mm,  kairinės/
dešininės, blizgus sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus stiklas arba 
arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, chromuotos 
rankenėlės.

Sulenkiamos dušo durelės, 800, 900 mm, kairinės/dešininės, blizgus 
sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus stiklas arba arktinis stiklas su 
specialiu JIKA perla GLASS padengimu, chromuotos rankenėlės.

Dušo durelės 1000, 1200, 1400 mm, kairinės/dešininės, 1 stumdomas ir 
1 stacionarus segmentas, blizgus sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus 
stiklas arba arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, 
chromuotos rankenėlės.

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Gaminio numeris Matmuo  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.4224.3.002.668.1 1000 1950 6 skaidrus 193.3 €

 2.4224.4.002.668.1 1200 1950 6 skaidrus 214.5 €

 2.4224.8.002.668.1 1400 1950 6 skaidrus 240.9 €

 2.4224.3.002.666.1 1000 1950 6  arktinis 203.3 €

 2.4224.4.002.666.1 1200 1950 6  arktinis 226.9 €

 2.4224.8.002.666.1 1400 1950 6  arktinis 255.2 €
 

Gaminio numeris Galimi matmenys Matmuo (mm) D Matmuo (mm)   C Įėjimo plotis 

(mm) B

A min A max

 2.4224.3 965 995 523 415 386,5

 2.4224.4 1 165 1 195 623 515 486,5

 2.4224.8 1 365 1 395 723 615 586,5

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Gaminio numeris Matmuo  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.5424.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 160.7 €

 2.5424.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 172.7 €

 2.5424.3.002.668.1 1000 1950 6 skaidrus 182.7 €

 2.5424.1.002.666.1 800 1950 6  arktinis 167.7 €

 2.5424.2.002.666.1 900 1950 6  arktinis 180.8 €

 2.5424.3.002.666.1 1000 1950 6  arktinis 191.7 €
 

Gaminio numeris Galimi matmenys Matmuo (mm) B

A min A max

 2.5424.1 765 795 673

 2.5424.2 865 895 773

 2.5424.3 965 995 873

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Gaminio numeris Matmuo  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.5524.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 208.7 €

 2.5524.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 221.2 €

 2.5524.1.002.666.1 800 1950 6 arktinis 213.7 €

 2.5524.2.002.666.1 900 1950 6 arktinis 228.7 €

Gaminio numeris Galimi matmenys Įėjimo plotis (mm) D Matmuo  (mm) C

A min A max

 2.5524.1 765 795 535 306

 2.5524.2 865 895 635 358



Praplatinimo profi lio 2.9124.8.000.015.1 negalima montuoti su šia 
sienele.

Rekomenduojame Cubito 
pure sienelės ir Cubito pure 
dušo durelių derinį.

stacionari  dušo sienelė  

dušo kabina  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9124.8.000.015.1 Dušo kabinos / durelių praplėtimo profi lis, tvrtinamas 
papildomai prie integruoto dušo kabinos / durelių profi lio. 

23.7 €

praplėtimo profi l is  

DUŠO KABINOS IR DURELĖS CUBITO PURE

JIKA pristato naujieną, kuri padės lengvai išspręsti problemas, susijusias su nestandartinių matmenų 

nišos poreikiu dušo kabinai. Cubito serijos praplėtimo profi lis yra paprastas ir išradingas sprendimas, 

kuris tikrai padeda. Jis beveik nematomai pratęsia dušo kabiną arba duris ir patikimai uždaro visą turimą 

nišą. Papildomus praplėtimo profi lius (2.9124.8.000.015.1) galima tvirtinti prie esamų profi lių abiejuose 

dušo durų šonuose, taip pailginant dušo kabinos sienelę 60-90 mm; vienu praplėtimo profi liu galima 

praplatinti 30-45 mm.

Visų dušo kabinų vidinės sienelės yra padengtos specialia JIKA 
perla GLASS danga.

Dušo kabina 800, 900, 1000 mm, kvadratinė, blizgus sidabro spalvos 
profi lis, 6 mm skaidrus stiklas arba arktinis stiklas su specialiu  JIKA 
perla GLASS padengimu, chromuotos rankenėlės.

Stacionari dušo sienelė 800, 900, 1000 mm, blizgus sidabro spalvos 
profilis, 6 mm skaidrus stiklas arba arktinis stiklas su specialiu  JIKA 
perla GLASS padengimu, chromuotos rankenėlės.

Gaminio numeris Matmuo A  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis (mm) Stiklo apdaila  Kaina

 2.9724.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 122.5 €

 2.9724.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 132.3 €

 2.9724.3.002.668.1 1000 1950 6 skaidrus 142.6 €

 2.9724.1.002.666.1 800 1950 6 arktinis 130.1 €

 2.9724.2.002.666.1 900 1950 6 arktinis 141.1 €

 2.9724.3.002.666.1 1000 1950 6 arktinis 152.4 €

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Gaminio numeris Galimi matmenys Matmuo (mm) B

A min A max

2.9724.1.002.668.1 780 795 727  

2.9724.2.002.668.1 880 895 827  

2.9724.3.002.668.1 980 995 927  

2.9724.1.002.669.1 780 795 727  

2.9724.2.002.669.1 880 895 827  

2.9724.3.002.669.1 980 995 927  

Gaminio numeris Matmuo  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.5124.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 280.6 €

 2.5124.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 301.3 €

 2.5124.3.002.668.1 1000 1950 6 skaidrus 321.8 €

 2.5124.1.002.666.1 800 1950 6 arktinis 295.9 €

 2.5124.2.002.666.1 900 1950 6 arktinis 318.7 €

 2.5124.3.002.666.1 1000 1950 6 arktinis 341.4 €

Gaminio numeris Matmuo   (mm) A Matmuo (mm) B Matmuo (mm) C Įėjimo plotis 

(mm) D

A min A max

 2.5124.1.002.668.1 780 795 319 400,5 434,8

 2.5124.2.002.668.1 880 898 369 450,5 505,5

 2.5124.3.002.668.1 980 995 419 500,5 576,2

 2.5124.1.002.666.1 780 795 319 400,5 434,8

 2.5124.2.002.666.1 880 898 369 450,5 505,5

 2.5124.3.002.666.1 980 995 419 500,5 576,2

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas
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68—69

rekomenduojame  

dušo kabina  

dušo kabina  

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

DUŠO KABINOS IR DURELĖS CUBITO PURE

Dušo kabina 800, 900, 1000 mm, pusapvalė, 540 mm spindulio, blizgus 
sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus stiklas arba arktinis stiklas su 
specialiu JIKA perla GLASS padengimu, chromuotos rankenėlės.

Dušo kabina 800, 900, 1000 mm, kairinė/dešininė pusapvalė, 540 mm 
spindulio, blizgus sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus stiklas arba 
arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, chromuotos 
rankenėlės.

Cubito pure dušo kabinos puikiai dera su dušo padėklais Ravenna, Olymp.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9471.0.004.000.1 stiklo valytuvas, chromuotas 10.4 €

 2.9471.1.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas ant dušo kabinos, chromuotas 15.4 €

 2.9471.2.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas prie sienos, chromuotas 16.5 €

Gaminio numeris Matmuo  

(mm)

Aukštis  (mm) Storis  (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.5324.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 291.4 €

 2.5324.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 309.1 €

 2.5324.3.002.668.1 1000 1950 6 skaidrus 329.9 €

 2.5324.1.002.666.1 800 1950 6 arktinis 304.2 €

 2.5324.2.002.666.1 900 1950 6 arktinis 324.3 €

 2.5324.3.002.666.1 1000 1950 6 arktinis 347.2 €
 

Gaminio numeris Galimi matmenys  

(mm) A

Matmuo (mm) B Matmuo (mm) C Įėjimo plotis (mm) D

A min A max

 2.5324.1.002.668.1 780 795 225 389 410

 2.5324.2.002.668.1 880 898 325 389 540

 2.5324.3.002.668.1 980 995 425 389 540

 2.5324.1.002.666.1 780 795 225 389 410

 2.5324.2.002.666.1 880 898 325 389 540

 2.5324.3.002.666.1 980 995 425 389 540

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis  (mm) Storis  (mm) Stiklo apdaila Kaina

 2.5024.1.002.668.1 800 1950 6 skaidrus 320.9 €

 2.5024.2.002.668.1 900 1950 6 skaidrus 348.6 €

 2.5024.3.002.668.1 1 000 1950 6 skaidrus 390.9 €

 2.5024.1.002.666.1 800 1950 6 arktinis 334.3 €

 2.5024.2.002.666.1 900 1950 6 arktinis 364.2 €

 2.5024.3.002.666.1 1 000 1950 6 arktinis 408.7 €
 

Gaminio numeris Galimi matmenys 

(mm) A

Matmuo (mm) B Įėjimo plotis (mm) D

A min A max

 2.5024.1.002.668.1 780 795 665 505

 2.5024.2.002.668.1 880 898 719 523

 2.5024.3.002.668.1 980 995 689 513

 2.5024.1.002.666.1 780 795 665 505

 2.5024.2.002.666.1 880 898 719 523

 2.5024.3.002.666.1 980 995 689 513

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas 
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas



MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

Geometrinės formos Cubito maišytuvai sukurti juos derinant prie tos pačios serijos praustuvų.

Labai plona, 300 mm skersmens (arba 300×300 mm 

kvadratinė) dušo galvutė užtikrina stiprius prausimosi po dušu 

pojūčius. 

Kadangi srauto greitis ribojamas iki 12 l/min., ji dar ir taupi. 

Naudotojai ypač įvertins lietaus srovės funkciją; dušo alkūnės 

konstrukcija leidžia lengvai sumontuoti tiek prie lubų, tiek ant 

sienos. 

 Aukštos kokybės keraminės kasetės ir vožtuvai.

 Kalkėms neleidžiantys kauptis aeratoriai.

 Prailginta penkerių metų garantija.

 „Kerox“ (Vengrija) keraminės kasetės.

 „Fluhs“ (Vokietija) keraminiai vožtuvai.

 „Neoperl“ (Vokietija) aeratoriai.

 „Tucai“ (Ispanija) nerūdijančios jungiančios žarnelės.

Privalumai

Cubito dušas veikia patikimai nepriklausomai 

nuo kalkių kiekio. Taip yra dėl Clean Touch 

technologijos, kuri leidžia lengvai išvalyti 

susikaupusias kalkių nuosėdas.

Clean touch 
Funkcija, skirta palengvinti dušo purkštukų valymą; 

minkšta guma užtikrina, kad kieto vandens apnašas lengvai 

pašalinsite tiesiog perbraukę pirštu.

2 m. garantija 
dušo 
priedams.

Penkerių metų garantija 
visiems maišytuvams 
(paviršiui ir kasetėms).

Visi vandens maišytuvai bandomi 70 000 ciklų.

DUŠO KOMPLETAS Į dušo komplektą įeina rankinis 
dušas, žarna, laikiklis arba dušo stovas.

  Apvalaus modelio skersmuo 300 mm, stačiakampio formos 

galvutės matmenys 300x300 mm

  Srauto greitis ribojamas iki 12 l/min.

  Lietaus funkcija.

  Naudojant dušo alkūnes, galima montuoti prie lubų arba 

sienos.

Itin plona dušo galva
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max. 415
Click-Clack
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G5/4”

Click-Clack
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G3/8”

70—71

praustuvo maišytuvas  

aukštas praustuvo maišytuvas  

bidė maišytuvas  

vonios /  dušo maišytuvas  

rekomenduojame  

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1142.1.004.001.1 praustuvo maišytuvas su Click-Clack dugno vožtuvu, 
chromuotas

105.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8“–1/2“, chromuotas, 2 vnt. 24.2 €

 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1142.8.004.002.1 praustuvo maišytuvas su Click-Clack dugno vožtuvu, 
chromuotas

112.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7242.0.004.010.1 kampinis ventilis Cubito 3/8“–1/2“, chromuotas, 2 vnt. 24.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2242.7.004.000.1 vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 102.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6042.0.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., 1 funkcija,  laikiklis, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.0.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., 1 funkcija, 
laikiklis, 1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.1.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., dušo stovas,  1,7 m 
dušo žarna), chromuotas

66.7 €

 3.6042.1.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., dušo stovas,  1,7 m 
dušo žarna), chromuotas

66.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4142.1.004.001.1 bidė maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 92.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7242.0.004.010.1  kampinis ventilis Cubito 3/8“–1/2“, chromuotas, 2 vnt. 24.2 €

Priedai Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7242.0.004.010.1 kampinis vožtuvas 3/8“-1/2“, chromas, 2 vnt 24.2 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis vožtuvas 3/8“-1/2“, chromas, 2 vnt 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio sifonas praustuvui, 5/4“-32 mm, chromas, žalvaris 29 €

 3.7473.0.004.000.1 sifonas praustuvui, 5/4“-32 mm, chromas, žalvaris 38.5 €
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dušo komplektai  Cubito-N  

dušo alkūnė Cubito-N  

Trijų pozicijų perjungėjas. Pozicijos: rankinis dušas, stacionari dušo 
galva, vonios pripildymas per vonios nuotaką arba perlają.

dušo maišytuvas be dušo komplekto  

potinkinis vonios /  dušo maišytuvas  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

+

+

+ +

+

+

+

+

++
 3.651X.0.004.362.1  3.651X.0.004.472.1

 3.651X.0.004.473.1

 3.651X.0.004.363.1

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651X.0.004.362.1  dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.363.1  dušo komplektas (rankinis dušas, 130×130 mm, 4 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.472.1  dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

 3.651X.0.004.473.1  dušo komplektas (rankinis dušas, 130x130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.661X.0.004.005.1  dušo alkūnė, montuojama į sieną, 400 mm 45.2 €

 3.661X.0.004.006.1  dušo alkūnė, montuojama į sieną, 500 mm 69.8 €

 3.661X.0.004.001.1 dušo alkūnė, montuojama į lubas, 100 mm 27.7 €

 3.661X.0.004.002.1 dušo alkūnė, montuojama į lubas, 200 mm 34.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3242.7.004.000.1 dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 96.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6042.0.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., 1 funkcija, laikiklis, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.0.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., 1 funkcija, 
laikiklis, 1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.1.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., dušo stovas, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

66.7 €

 3.6042.1.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., dušo stovas, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

66.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2042.6.004.000.1  potinkinis vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 188 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7142.7.004.030.1 vonios maišytuvo snapas 1/2“, chromuotas 31.8 €

 3.6342.0.004.020.1 žarnos jungtis 1/2“, chromuotas 23.3 €

 3.6142.0.004.040.1 rankinis dušas, chromuotas 14.2 €

 3.6271.0.002.020.1 dušo žarna 2 m, sustiprinta PVC, sidabro spalvos 13.6 €

 3.8473.7.004.000.1 laikiklis 3.8 €
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reguliuojamas stovas Cubito-N  

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

72—73

rankiniai  dušai Cubito-N  

dušo galvos Cubito-N  

rankinio dušo laikikl is Cubito-N  

dušo žarnos jungtis Cubito-N  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611X.2.004.471.1 rankinis dušas, skersmuo 130 mm, 4 srovės režimai 27.7 €

 3.611X.3.004.471.1 rankinis dušas, 130×130 mm, 4 srovės režimai 27.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671X.1.004.230.1 dušo galva, ∅ 300 mm, nerūdijantis plienas 129.4 €

 3.671X.1.004.130.1 dušo galva, 300×300 mm, nerūdijantis plienas 139.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.691X.0.004.500.1 rankinio dušo laikiklis, reguliuojamas 13.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.631X.0.004.152.1 dušo žarnos jungtis 1/2“, su integruotu rankinio 
dušo laikikliu

31.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.641X.0.004.310.1 reguliuojamas dušo stovas, 700 mm 34.7 €
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Clean touch 
Funkcija, skirta palengvinti dušo purkštukų 
valymą; minkšta guma užtikrina, kad kieto 
vandens apnašas.

dušo komplektai  

dušo galvos  

dušo žarna Cubito-N  

muil inė reguliuojamam stovui Cubito-N  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6042.0.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., 1 funkcija, 
laikiklis, 1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.0.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., 1 funkcija, 
laikiklis, 1,7 m dušo žarna), chromuotas

41.7 €

 3.6042.1.004.040.1 dušo komplektas I. (rankinis dušas Cubito I., dušo stovas, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

66.7 €

 3.6042.1.004.041.1 dušo komplektas II. (rankinis dušas Cubito II., dušo stovas, 
1,7 m dušo žarna), chromuotas

66.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6742.0.004.000.1 dušo galva, reguliavimo kampas 30°, chromuota 36.3 €

 3.6742.0.004.042.1 dušo galva, reguliavimo kampas 30°, chromuota 58.4 €

 3.6642.0.004.000.1 dušo galvutės alkūnė, reguliavimo kampas 30°, chromuota 15 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.621X.0.000.272.1 dušo žarna, 1,7 m, su juodais PVC žiedais 15.7 €

 3.621X.0.000.273.1 dušo žarna, 1,7 m, PVC Satin 20.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.641X.0.004.811.1 muilinė reguliuojamam dušo stovui  3.641X.0.004.310.1, 
chromuota

10.1 €
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74—75

Clean touch 
Funkcija, skirta palengvinti dušo 

purkštukų valymą; minkšta guma 

užtikrina, kad kieto vandens apnašas.

rankiniai  dušai  

rankinio dušo laikikl is  

žarnos jungtis  

dušo stovas  

kampinis venti l is,  dugno vožtuvas ir  vonios maišytuvo snapas   

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI CUBITO

Tos pačios serijos dušo aksesuarai yra tarpusavyje 
suderinami, juos paprasta naudoti kartu.  

Dėl papildomų dušo priedų žr. skyrių Kiti maišytuvai ir 
dušo priedai

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.7.004.000.1 rankinio dušo laikiklis, chromuotas 3.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6342.0.004.020.1  žarnos jungtis 1/2“, chromuotas 23.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6442.0.004.000.1 dušo stovas su dušo laikikliu ir muiline, 680 mm, 
chromuotas

34.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6142.0.004.040.1 rankinis dušas Cubito I., chromuotas 14.2 €

 3.6142.0.004.041.1 rankinis dušas Cubito II., chromuotas 12.4 €

 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7242.0.004.010.1  kampinis ventilis Cubito 3/8”–1/2”, chromuotas, 
2 vnt.

24.2 €

 3.9171.0.004.000.1 dugno vožtuvas Cubito/Mio Click-Clack, 
chromuotas

16.5 €

 3.7142.7.004.030.1 vonios maišytuvo snapas Cubito 1/2”, chromuota 31.8 €
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Vonios įrangos serijos Cubito charakteringą išvaizdą pabrėžia to paties pavadinimo aksesuarai, pasižymintys 

tiesių linijų geometrinių formų grynumu. Paprastos jų formos išryškina funkcionalumą ir naudojimo patogumą, 

be to, santūriai ir solidžiai papildo interjerą.

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8173.7.004.000.1 rankšluosčių laikiklis, chromuotas 19.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.4.004.000.1  dvigubas laikiklis su stiklinėmis, 
chromuotas 

23.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.2.004.000.1 muilinė, chromuota 21.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.5.004.000.1 laikiklis su keraminiu skysto muilo 
dozatoriumi, chromuotas

26.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.3.004.000.1  laikiklis su stikline, chromuotas 17.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8473.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
chromuotas

18.9 €
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI CUBITO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8173.6.004.000.1 rankšluosčių lentynėlė su kabykla, 
588 mm, chromuota

96 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8173.5.004.000.1 
rankšluosčių lentynėlė, 570 mm, 
chromuota

76.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8773.1.004.000.1 kabliukas, chromuotas 8.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8173.3.004.000.1 dviguba rankšluosčių kabykla, 
550 mm, chromuota

65.3 €

 3.8173.4.004.000.1 dviguba rankšluosčių kabykla, 
660 mm, chromuota

72.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8173.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 550 mm, 
chromuota

31.9 €

 3.8173.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 660 mm, 
chromuota

42.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8573.2.004.000.1 žurnalų laikiklis, chromuotas 60.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8373.3.004.000.1
 

tualeto šepetys su stikliniu indu, 
chromuotas

41.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8573.1.004.000.1 stiklinė lentynėlė, 500 mm, 
chromuota

16.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8373.2.004.000.1 atsarginio tualetinio popieriaus 
ritinėlio laikiklis, chromuotas

16.1 €
 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8373.1.004.000.1 tualetinio popieriaus laikiklis be 
dangtelio, chromuotas

18.2 €
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Mio vonios kambarys yra išskirtinis. Jis daro įspūdį savo 

grakščiomis linijomis, kurios žadina norą liesti, naudotis. 

Akį traukia didelės asimetriškos vonios, praustuvo, unitazo ir 

bidė išlinkimai; banga ant bakelio taip pat atrodo patraukliai. 

VONIOS ĮRANGOS SERIJA MIO



VONIOS ĮRANGOS SERIJA MIO

Tradicinis Mio praustuvas gali būti 

komplektuojamas su baldais naudojant 

elegantišką baltą juostą („apykaklę“), 

kuri šį sujungimą daro tolygesnį. 

Praustuvo stovas ir sifono gaubtas 

pasižymi išties tradicinėmis formomis. 

Paprastas valymas yra papildomas 

privalumas, nes stovas remiasi į vonios 

kambario sieną, todėl nešvarumams 

nelieka šansų kauptis už jo.

Išraiškingos dvigubo praustuvo 

dubenų arkos kartu su dviejų stalčių 

spintele ne tik sukuria malonų 

estetinį vaizdą, bet ir garantuoja daug 

praktiškos vietos po praustuvu, kurio 

plotis tesiekia 130 cm.

Mio vonios kambarys yra išskirtinis. Jis daro įspūdį savo grakščiomis linijomis, kurios žadina norą liesti ir glostyti. Akį 

traukia didelės asimetriškos vonios, praustuvo, unitazo ir bidė išlinkimai; banga ant bakelio taip pat atrodo patraukliai. 
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA MIO

Universali Mio serijos baldų balta spalva, elegantiškos stalčių ir durelių rankenėlės, kokybiška furnitūra ir dideli veidrodžiai su 

lentynomis iš anksto nulemia tai, kad ši serija bus naudojama moderniuose vonios kambariuose, atitinkančiuose reiklių vonios 

kambario naudotojų skonį. 

Kompaktiška, išmintinga vonios išplanavimo koncepcija su dvigubu praustuvu, didžiuliu veidrodžiu su 2 atviromis lentynėlių 

sekcijomis ir apšvietimu – tai tarsi meistriškai sudėliotas pasjansas.



Garsioji Mio serija sulaukė atnaujinimo. Naujieji Mio-N gaminiai pasižymi drąsiomis lenktomis 

formomis; bidė ir unitazų linijos primena šypsenas.  Jie natūraliai išsiskirs netgi moderniuose vonios 

kambariuose.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA MIO

Nesenstančių, dailių ir drąsių formų balti Mio serijos keramikos gaminiai išsiskiria grynomis 

linijomis ir tvirtumu. Stulbinamai su plona sėdyne kontrastuojantis vientisas unitazo korpusas – tai 

tikras fantastiško dizaino elementas.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA MIO

Vienas iš naujosios „Mio-N“ serijos 

gaminių – elegantiškas praustuvo 

maišytuvas su dugno vožtuvu. Jis tiesiog 

užburia savo tobulomis linijomis.

Mio „rimless“ unitazai be vandens paskirstymo apvado – tai lengvesnė 

priežiūra, higieniška švara ir daili išvaizda. Šiame unitaze nesikaupia 

pavojingos bakterijos ir nešvarumai.

Mio unitazas turi ypač ploną sėdynę ir dangtį. Su lėto uždarymo sistema Slowclose,  

leidžiančia unitazą uždaryti lėtai ir tyliai, nerizikuojant pažeisti keraminio paviršiaus.

Siūlome keturių skirtingų pločių Mio 

praustuvus; jų sifoną galima uždengti 

gaubtu (puskoje) arba stovu (koja).
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PRODUKTŲ ASORTIMENTO APŽVALGA MIO

Mūsų potinkinių modulių asortimentą žiūrėkite
skyriuje „Potinkiniai Moduliai“

ke
ra

m
ik

a

b
al

d
ai



84 85—

MIO-N MIO

PRODUKTŲ ASORTIMENTO APŽVALGA MIO

„Simetriškas Mio vonias galima 
derinti su Cubito vonios sienelėmis 
(žr. skyriuje „Cubito“).“
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KERAMIKA MIO

Erdvė daiktams susidėti yra praktiška Mio praustuvo savybė; dėl savo išlinkimo praustuvas suteikia patogią 

erdvę plauti ar skalbti nedidelius daiktus. Paviršius ties praustuvo ir tualetinės spintelės sujungimu yra lygus, 

todėl praustuvą yra lengva valyti. 

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai unitazo keramikos 

paviršiai – vandens paskirstymo 

lankas ir nuotakas; lygų ir neporėtą 

paviršių lengva valyti, ant jo nesikaupia 

bakterijos.

TOTAL CLEAN
Uždaras unitazo puodo 

vandens paskirstymo 

lankas užtikrina labai gerą 

nuskalavimą.

Specialūs šoniniai unitazo 

tvirtinimai palengvina 

keramikos valymą ir priežiūrą.

MAGIC FIX
Lengvas ir paprastas praustuvo 

sifono gaubto tvirtinimas.

VARIO
Nuotaką VARIO galima jungti prie 

kanalizacios vertikaliai, horizontaliai ir įstrižai.

JIKA perla
Specialia danga padengtas 

keraminis paviršius pasižymi 

išskirtinėmis higieninėmis 

savybėmis.
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L B A H

50 cm 500 420 195 170

55 cm 550 430 200 175

60 cm 600 470 200 200

65 cm 650 490 200 200

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4”– 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas 
nuo 175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4”– 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas 
nuo 175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4”– 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas 
nuo 175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina
balta

 8.1071.1.xxx.yyy.1 praustuvas 50 cm x 39.5 €

 8.1071.2.xxx.yyy.1 praustuvas 55 cm x 43.3 €

 8.1071.3.xxx.yyy.1 praustuvas 60 cm x 47.3 €

 8.1071.4.xxx.yyy.1 praustuvas 65 cm x 51.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina
balta

 8.1071.2.xxx.yyy.1 praustuvas 55 cm x 43.3 €

 8.1071.3.xxx.yyy.1 praustuvas 60 cm x 47.3 €

 8.1071.4.xxx.yyy.1 praustuvas 65 cm x 51.3 €

 8.1971.1.xxx.000.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu (gam. Nr.: 
8.9001.3.000.000.1)

35.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina
balta

 8.1071.2.xxx.yyy.1 praustuvas 55 cm x 43.3 €

 8.1071.3.xxx.yyy.1 praustuvas 60 cm x 47.3 €

 8.1071.4.xxx.yyy.1 praustuvas 65 cm x 51.3 €

 8.1971.3.xxx.000.1 praustuvo stovas 43.3 €

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm  

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm su sifono gaubtu  

praustuvai 55, 60 ir  65 cm su stovu  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

KERAMIKA MIO

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

000 balta 100 JIKA perla
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praustuvas 45 cm  

baldinis praustuvas 67 cm  

dvigubas praustuvas 130 cm  

baldinis praustuvas 75 cm  

KERAMIKA MIO

Gaminio numeris yyy: 104 Kaina
balta

 8.1471.5.xxx.yyy.1 baldinis praustuvas 67 cm x 96 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina
balta

 8.1571.1.xxx.104.1 mažas praustuvas 45 cm x 33.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 175 iki 
270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, pralaidumas 
45 l/min.,  su dekoratyviniais apvadais (gali būti naudojamas be jų)  

20.6 €

Gaminio numeris yyy: 104 Kaina
balta

 8.1471.6.xxx.yyy.1 baldinis praustuvas 75 cm x 103.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

000 balta 100 JIKA perla

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina
balta

 8.1471.9.xxx.yyy.1 dvigubas praustuvas 130 cm * x 227 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

* pakuotėje yra išlyginanti masė
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baldinis praustuvas 85 cm  

baldinis praustuvas 105 cm  

praustuvas neįgal iesiems 64 cm  

rekomenduojame  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

KERAMIKA MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

balta

 8.1371.4.xxx.yyy.1 praustuvas neįgaliesiems 64 cm x x 45.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9390.2.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 64.5 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”– 1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris yyy: 104 Kaina
balta

 8.1471.2.xxx.yyy.1 baldinis praustuvas 85 cm* x 140.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

* pakuotėje yra išlyginanti masė

Gaminio numeris yyy: 104 Kaina
balta

 8.1471.7.xxx.yyy.1 baldinis praustuvas 105 cm* x 154.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

* pakuotėje yra išlyginanti masė

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

000 balta 100 JIKA perla



pakabinamas unitazas be vandens paskirstymo apvado  

Revoliuciniai JIKA unitazų pokyčiai nepaliauja ir toliau stebinti. Mio „rimless“ unitazas neturi įprasto 

vandens paskirstymo apvado – tai tikrai neįprasta technologinė naujovė, atitinkanti visus šiandienos 

higienos reikalavimus. Nešvarumai ir kenksmingos bakterijos nesikaupia sunkiai pasiekiamose vietose, 

o unikalus dizainas – tai tik dar vienas privalumas.

pakabinamas unitazas WC Mio rimless

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.2071.4.000.000.1 pakabinamas unitazas be vandens 
paskirstymo apvado, nuplaunamas su 4,5/3 l,  
su tvirtinimo sistema Easyfi t

189.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

KERAMIKA MIO

000 balta 100 JIKA perla
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pakabinamas unitazas  

kieto plastiko sėdynė su dangčiu  

Galima užsakyti bet kuriam Cubito ir Mio keramikos gaminiui; priemoka – 

34,4 € vienam produktui. 

Dėl specialaus keramikos 

paviršiaus apdorojimo 

gaminį lengva prižiūrėti, 

o jo tarnavimo laikas tampa 

ilgesnis.

SLOWCLOSE
Specialus lankstų 
mechanizmas, 
sulėtinantis 
dangčio 
užsidarymą.

pakabinama bidė  

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.2071.2 xxx.000.1 pakabinamas unitazas su uždaru vandens nubėgimo 
apvadu, nuplaunamas su 4,5/3l (su tvirtinimo sistema 
Easyfi t)

143.9 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 304 302 Kaina

balta

 8.3171.1.xxx.yyy.1 pakabinama bidė (su tvirtinimo 
sistema Easyfi t)

x x 128.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių 
gaubtais

2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų 
galvučių gaubtais

3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Atsarginės dalys: Kaina

8.9283.4.000.000.1 Tvirtinimo komplektas Easyfi t (tvirtinimas iš 
apačios)

16.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9171.0.000.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su nerūdijančio plieno 
lankstais ir antibakteriniu efektu, dvisluoksnio stiliaus, 
tvirtinama iš viršaus, lengvai numontuojama

36.4 €

 8.9171.1.000.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su nerūdijančio plieno 
lankstais ir antibakteriniu efektu, dvisluoksnio stiliaus, 
tvirtinama iš viršaus, lengvai numontuojama, su lėto 
užsidarymo sistema Slowclose

53.7 €

KERAMIKA MIO

NAUJIENA

000 balta 100 JIKA perla
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kombinuotas unitazas  

bidė  

unitazas be bakelio  

KERAMIKA MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina 

balta

 8.2371.6.xxx.000.1 unitazo puodas Mio
sėdynės aukštis 42 cm

x x 91.7 €

 8.2771.2.xxx.241.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

 8.2771.3.xxx.242.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9271.1.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu 
efektu, plieninės sąvaros su spraustukais)

37.4 €

 8.9271.2.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu 
efektu, su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui 51.1 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 304 Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina 

balta

 8.3271.2.xxx.304.1 bidė Mio x x 78.9 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys bidė montavimui 2.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina 

balta

 8.2571.6.xxx.000.1 unitazas be bakelio Mio x x 90.8 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 2.7 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9271.1.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio 
(su antibakteriniu efektu, plieninės sąvaros su spraustukais)

37.4 €

 8.9271.2.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, su 
užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui 51.1 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

000 balta 100 JIKA perla
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina 

balta

 8.2471.7.000.000.1 paaukštintas unitazo
puodas Mio, sėdynės 
aukštis 46 cm

x x 134.4 €

 8.2771.2.000.241.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

 8.2771.3.000.242.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9271.1.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, plieninės 
sąvaros su spraustukais)

37.4 €

 8.9271.2.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, 
su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui 51.1 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas Kaina

 8.9135.3.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.3 €

 8.9135.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.9 €

 8.9136.2.000.000.1 nuleidimo vožtuvas D2D 6.4 €

 8.9136.4.000.000.1 mygtukas D2D 3.1 €

 8.2771.2.xxx.000.1 unitazo bakelis x 64.2 €

 8.2771.3.xxx.000.1 unitazo bakelis x 64.2 €

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 2.7 €

 8.2771.4.xxx.000.1 bakelio dangtis Mio 19.6 €

paaukštintas kombinuotas unitazas  

kombinuotų unitazų atsarginės dalys  

paaukštintas kombinuotas unitazas  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

KERAMIKA MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina 

balta

 8.2471.6.xxx.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas Mio, sėdynės 
aukštis 50 cm

x x 134.4 €

 8.2771.2.xxx.241.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

 8.2771.3.xxx.242.1 unitazo bakelis Mio x x 78.1 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9271.1.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, plieninės 
sąvaros su spraustukais)

37.4 €

 8.9271.2.3xx.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu 
efektu, su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui 51.1 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Produkto numeris xxx = spalvos numeris (000 balta, 100 Jika perla, 049 pergamon).

JIKA perla paviršiaus apdorojimas kainuoja papildomai 34.4 €.

000 balta 100 JIKA perla



VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

balta apdaila riešutmedžio apdaila

Vidinis stalčius yra maloni Mio spintelės detalė. Jis leidžia išnaudoti kiekvieną milimetrą erdvės aplink sifoną, kuris yra atskirtas 

patogia plokšte. Vietoje rankenėlių ant stalčių yra elegantiškos įpjovos, pabrėžiančios tipinę Mio baldų kolekcijos išvaizdą.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

Mio baldai siūlo talpias ir patogias

erdves rankšluosčių ir kitų būtinų 

vonios kambario reikmenų saugojimui.

Praustuvo sudūrimo su stalviršiu 

zoną elegantiškai dengia beveik 

nepastebima juosta.

Visos briaunos yra pagamintos iš 

itin atsparaus ABS. Dažnai ne itin 

patogias rankenėles čia pakeičia 

protingos išpjovos plokštėje.

Pilnai ištraukiami stalčių 

bėgeliai.

Stalčių bėgeliai su 

automatinio užsidarymo 

sistema.

WATERPROOF + ABS
Briaunos iš ABS plastiko 

priklijuotos PUR klijais – 

tai maksimalaus sukibimo 

ir atsparumo vandens 

poveikiui garantija.

TEST 30 KG
Stalčiai atlaiko mažiausiai 

30 kg apkrovą.

30 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės 

durelių furnitūra, išbandyta 

30-čiai tūkstančių 

atidarymo/uždarymo ciklų.

kompaktiškas sifonas



spintelė 50, 55, 60, 65 cm praustuvams  

spintelė 67 cm baldiniam praustuvui  

spintelė 75 cm baldiniam praustuvui  

spintelė 85 cm baldiniam praustuvui  

VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3411.1.171.500.1 spintelė 50, 55, 60, 65 cm praustuvams, 
1 stalčius, su „apykakle” praustuvui

129.5 €

 4.3411.1.171.506.1 spintelė 50, 55, 60, 65 cm praustuvams, 
1 stalčius, su „apykakle” praustuvui

129.5 €

 4.3417.1.171.500.1 vidinis stalčius 50, 55, 60, 65 cm praustuvo 
spintelei (pasirinktinai)

37.6 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3412.1.171.500.1 spintelė 67 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius 

128 €

 4.3412.1.171.506.1 spintelė 67 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius 

128 €

 4.3417.2.171.500.1 vidinis stalčius 67 cm baldinio praustuvo 
spintelei (pasirinktinai) 

37.6 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas, atstumas tarp 
kampinių ventilių 200 mm, DN40

19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3413.1.171.500.1 spintelė 75 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius

132.3 €

 4.3413.1.171.506.1 spintelė 75 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius

132.3 €

 4.3417.3.171.500.1 vidinis stalčius 75 cm baldinio praustuvo 
spintelei (pasirinktinai)

39.1 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas, atstumas tarp 
kampinių ventilių 200 mm, DN40

19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3414.1.171.500.1 spintelė 85 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius

146.4 €

 4.3414.1.171.506.1 spintelė 85 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius

146.4 €

 4.3417.4.171.500.1 vidinis stalčius 85 cm baldinio praustuvo 
spintelei (pasirinktinai)

40.1 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas, atstumas tarp 
kampinių ventilių 200 mm, DN40

19.2 €



96 97—

spintelė 105 cm baldiniam praustuvui  

spintelė 130 cm dvigubam baldiniam praustuvui  

pusaukštė spintelė su 2 stalčiais  

pusaukštė spintelė,  dešininė  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3418.1.171.500.1 pusaukštė spintelė su 2 stalčiais 153.8 €

 4.3418.1.171.506.1 pusaukštė spintelė su 2 stalčiais 153.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3418.2.171.500.1 pusaukštė spintelė, dešininė 87.8 €

 4.3418.2.171.506.1 pusaukštė spintelė, dešininė 87.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3415.1.171.500.1 spintelė 105 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius

155.8 €

 4.3415.1.171.506.1 spintelė 105 cm baldiniam praustuvui, 
1 stalčius 

155.8 €

 4.3417.5.171.500.1 vidinis stalčius 105 cm baldinio praustuvo 
spintelei (pasirinktinai)

43 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas, atstumas tarp 
kampinių ventilių 200 mm, DN40

19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3416.1.171.500.1 spintelė 130 cm dvigubam baldiniam 
praustuvui, 2 stalčiai   

229 €

 4.3416.1.171.506.1 spintelė 130 cm dvigubam baldiniam 
praustuvui, 2 stalčiai

229 €

 4.3417.6.171.500.1 vidinis stalčius 130 cm dvigubo baldinio 
praustuvo spintelei (pasirinktinai)

37.6 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas, atstumas tarp 
kampinių ventilių 200 mm, DN40

19.2 €



pusaukštė spintelė,  kair inė  

pusaukštė spintelė be durel ių  

aukšta spintelė su 2 stalčiais,  dešininė  

aukšta spintelė su 2 stalčiais,  kair inė  

VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3418.3.171.500.1 pusaukštė spintelė, kairinė 87.8 €

 4.3418.3.171.506.1 pusaukštė spintelė, kairinė 87.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3418.0.171.500.1 pusaukštė spintelė be durelių 48.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3419.2.171.500.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais, dešininė 199.8 €

 4.3419.2.171.506.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais, dešininė 199.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3419.3.171.500.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais, kairinė 199.8 €

 4.3419.3.171.506.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais, kairinė 199.8 €
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aukšta spintelė su 2 stalčiais  

veidrodis su lentynėlėmis  

priedai  

veidrodis ant plokštės  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

VONIOS KAMBARIO BALDAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva (laminatas)/fasadų spalva 

(laminatas)

 

balta/balta

 

balta/riešutmedis

 4.3419.1.171.500.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais 172.6 €

 4.3419.1.171.506.1 aukšta spintelė su 2 stalčiais 172.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3423.1.171.500.1 lentynėlė, tvirtinama po veidrodžiu arba atskirai prie sienos 34 €

Atsarginės dalys:

 4.3417.8.171.500.1 „apykaklė“ 50, 55, 60, 65 cm praustuvo ir stalviršio sujungimo 
uždengimui

13.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3421.1.171.500.1 veidrodis su lentynėlėmis, dešininis / kairinis 84.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3422.1.171.500.1 veidrodis ant plokštės, 640 × 573 mm, galima paversti 90° 44.8 €



Asimterinė Mio vonia tarsi praplečia vonios kambario erdves, o jos talpumas, estetika bei kokybiškiausias akrilatas užtikrina 

maksimaliai patogų prausimąsi. Vonia gali būti trijų dydžių, visada galima rinktis tarp kairinio ir dešininio variantų, priklausomai 

nuo jos pozicijos erdvėje. Kadangi didžiausio modelio matmenys yra 1700 x 1050 mm, jis patenkins net ir tikrai aukštų vartotojų 

poreikius.

 5 metų garantija

 Akrilinės vonios pagamintos iš 100% sanitarinio akrilo.

 Šoninių ir priekinių panelių su viršutiniu akrilo sluoksniu spalva puikiai dera su vonios spalva.

 Tvirta, patvari struktūra.

 Pagalvėlės visoms Jika vonioms (galima rinktis iš dviejų spalvų).

Privalumai:

Atramos galvai fragmentas 

su Jika logotipu.

GRYNAS AKRILAS
Visi mūsų padėklai, vonios ir uždengimai yra 

pagaminti iš 100% sanitarinio akrilo.

Pagaminta Europos Sąjungoje. 5 m. garantija 

vonioms

Mūsų vonios ir dušo

padėklai yra pagaminti iš

šimtaprocentinio akrilo.

Poliuretaninės atramos galvai 

užtikrina maksimalų komfortą 

vonioje.

 2.9498.0.087.000.1      13.4 €

šviesiai pilka

Atramos galvai gali būti dviejų

spalvų: šviesiai ir tamsiai pilkos.

 2.9498.0.088.000.1     13.4 €

tamsiai pilka

VONIOS MIO
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12
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600
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835

75 75

1500 x 1005 1600 x 1005 1700 x 1005

stačiakampė vonia  

asimetrinė vonia  

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

VONIOS MIO

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai pateikti prie Cubito vonių, 63 psl.

Šia spalva pažymėtose zonose nerekomenduojame montuoti 
vonios maišytuvo ar užpildymo čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo čiaupą rekomenduojame 
montuoti šiose zonose.

Be uždengimo.

Pažymėta zona nurodo, 
kur galima montuoti vonios 
krašto maišytuvą.

dešininis modelis

Be uždengimo. Su uždengimu.

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai pateikti prie Cubito vonių, 61 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina 

balta

 2.3271.0.000.000.1 vonia 1 700 × 700 mm, įmontuojamas modelis 160 l 249.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9610.6.000.000.1 šoninis uždengimas 68.5 €

 2.9613.8.000.000.1 priekinis uždengimas 93.7 €

 2.9616.8.000.000.1 vonios kojelės 12.7 €

 2.9616.0.000.000.1 šoninio uždengimo montavimo rinkinys 29 €

 2.9616.9.000.000.1 priekinio uždengimo montavimo rinkinys 26.6 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm ilgio, plastikinis korpusas 24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm ilgio, žalvarinis korpusas 36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas 66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas 80.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9483.5.000.000.1 Jika vonių ir padėklų tvirtinimo prie sienos elementai 5.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina 

balta

 2.4371.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 500 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis 200 l 261.4 €

 2.4471.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 500 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis 200 l 261.4 €

 2.4571.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 600 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis 215 l  283.9 €

 2.4671.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 600 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis 215 l  283.9 €

 2.4771.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 700 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis 225 l 300.7 €

 2.4871.9.000.000.1 asimetrinė vonia 1 700 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis 225 l  300.7 €

 2.4371.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 500 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 200 l 265.4 €

 2.4471.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 500 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 200 l 265.4 €

 2.4571.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 600 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 215 l 288.1 €

 2.4671.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 600 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 215 l  288.1 €

 2.4771.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 700 × 1 050 mm, kairinis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 225 l 304.8 €

 2.4871.1.000.000.1 asimetrinė vonia 1 700 × 1 050 mm, dešininis modelis, su atraminėmis kojelėmis, skirta montavimui su uždengimu 225 l 304.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9671.0.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 500, kairiniam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9671.1.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 500, dešininiam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9671.2.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 600, kairiniam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9671.3.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 600, dešininiam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9671.5.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 700, kairiniam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9671.6.000.000.1 priekinis uždengimas asimetrinei voniai 1 700, dešininiam modeliui, 100% akrilo 143.9 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm ilgio, plastikinis korpusas 24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm ilgio, žalvarinis korpusas 36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas 66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas 80.6 €
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Visų dušo stiklų vidinės sienelės yra padengtos 

specialia JIKA perla GLASS danga.

  3 metų garantija.

  Berėmė struktūra ir 6 mm saugus stiklas.

  Masyvus poliruoto sidabro spalvos profi lis.

  Specialus stiklo paviršiaus padengimas 

JIKA perla GLASS.

Privalumai

3 m. garantija vonios sienelėms.

Dušo kabinų ir dušo durų stiklo storis.

lenkta vienos dal ies vonios sienelė  

rekomenduojame  

VONIOS SIENELĖS MIO

kairinis/

dešininis 

variantas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
 2.9471.0.004.000.1 stiklo valytuvas, chromuotas 10.4 €

 2.9471.1.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas ant dušo kabinos, chromuotas 15.4 €

 2.9471.2.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas prie sienos, chromuotas 16.5 €

Gaminio numeris Plotis 
(mm)

Aukštis
 (mm)

Storis 
(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5624.2.002.668.1 910 1530 6 kairinis/

dešininis

skaidrus stiklas 184 €

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas

Vonios sienelė 90 cm, KAIRINĖ/DEŠININĖ, 1 segmento, poliruotas sidabro spalvos profi lis, 6 mm skaidrus stiklas 
su JIKA perla GLASS padengimu. Asimterinei voniai Mio.
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Penkerių metų 

garantija

visiems maišytuvams

(paviršiui ir kasetėms)

Dušo 

aksesuarams 

suteikiama dviejų

metų garantija.

Visi vandens

maišytuvai bandomi

70 000 ciklų.

Vandens srauto 

greitis 6 l/min.

praustuvo maišytuvas  

praustuvo maišytuvas  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO-N

Mio serijos praustuvą galima 
komplektuoti su elegantišku 
vienos svirties maišytuvu 
Mio-N, kuris žavi savo 
idealiomis linijomis. 

  Prailginta penkerių metų garantija

  Platus maišytuvų asortimentas 

  40 mm skersmens kokybiškos keraminės kasetės 

(Ispanija)

  Praustuvo maišytuvai su vandenį taupančiais aeratoriais

  Srauto greitis 5,7 l/min., Neoperl (Vokietija)

  Aeratoriai pagaminti iš specialios medžiagos, kuri 

neleidžia kauptis kalkėms

  Sieniniai vonios ir dušo maišytuvai turi vienpusio 

pralaidumo vožtuvus, kurie neleidžia užsilaikyti nešvariam 

vandeniui

  Kokybiškos nerūdijančiojo plieno jungiančiosios žarnelės 

iš Tucai (Ispanija)

  Reguliuojamo aukščio dušo stovas turi virš galvos 

montuojamą dušą ir du rankinio dušo laikiklius 

(stacionarus laikiklis sumontuotas maišytuvo korpuse, 

o slankiojantis laikiklis ant dušo stovo) 

  Visi maišytuvai surenkami ir 100% išbandomi mūsų 

gamykloje Znoime

  Platus dušo priedų asortimentas

Privalumai

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111V.1.004.111.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, maksimalus 
vandens srautas 5,7 l/min

87.5 €

 3.111V.1.004.110.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, maksimalus 
vandens srautas 5,7 l/min

80.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111V.8.004.120.1 viensvirtis aukštas praustuvo-dubens maišytuvas, 
montuojamas į stalviršį, be dugno vožtuvo, maksimalus vandens 
srautas 5,7 l/min

133.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €
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vonios maišytuvas su dušo komplektu  

bidė maišytuvas  

vonios maišytuvas be dušo komplekto  

dušo maišytuvas be dušo komplekto  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211V.7.004.131.1 sieninis viensvirtis vonios maišytuvas su dušo komplektu 
(rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m)

154.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.411V.1.004.111.1 viensvirtis bidė maišytuvas su dugno vožtuvu 87.5 €

 3.411V.1.004.110.1 viensvirtis bidė maišytuvas be dugno vožtuvo 80.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211V.7.004.400.1 sieninis viensvirtis vonios maišytuvas be dušo komplekto 119.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651X.0.004.362.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.363.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130×130 mm, 4 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.472.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

 3.651X.0.004.473.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130x130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311V.7.004.400.1 sieninis viensvirtis dušo maišytuvas be dušo komplekto 105 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651X.0.004.362.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.363.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130×130 mm, 4 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.472.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

 3.651X.0.004.473.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130x130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €
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 3.651X.0.004.362.1  3.651X.0.004.472.1

 3.651X.0.004.473.1

 3.651X.0.004.363.1

dušo maišytuvas su dušo komplektu  

dušo komplektai  Cubito-N  

dušo alkūnė Cubito-N  

dušo galva Cubito-N  

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO-N

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311V.7.004.131.1 sieninis viensvirtis dušo maišytuvas su dušo komplektu (rankinis 
dušas,∅ 130 mm, 4 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m)

140.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651X.0.004.362.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.363.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130×130 mm, 4 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m)

55.7 €

 3.651X.0.004.472.1 dušo komplektas (rankinis dušas, ∅ 130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

 3.651X.0.004.473.1 dušo komplektas (rankinis dušas, 130x130 mm, 4 srovės režimai, 
reguliuojamas stovas, chromuota muilinė, dušo žarna 1,7 m)

76.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.661X.0.004.005.1 dušo alkūnė, montuojama į sieną, 400 mm 45.2 €

 3.661X.0.004.006.1 dušo alkūnė, montuojama į sieną, 500 mm 69.8 €

 3.661X.0.004.001.1 dušo alkūnė, montuojama į lubas, 100 mm 27.7 €

 3.661X.0.004.002.1 dušo alkūnė, montuojama į lubas, 200 mm 34.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671X.1.004.230.1 dušo galva, ∅ 300 mm, nerūdijantis plienas 129.4 €

 3.671X.1.004.130.1 dušo galva, 300×300 mm, nerūdijantis plienas 139.9 €
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311V.7.004.571.1 dušo sistema (viensvirtis dušo maišytuvas, ∅ 200 mm 
skersmens dušo galva, 130 mm skersmens rankinis dušas, 
4 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m

316 €

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO-N

Teleskopinis

dušo stovas 

Mio-N
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

rekomenduojame  

Mio serijos praustuvą galima komplektuoti su elegantišku vienos 

svirties maišytuvu, kuris žavi savo idealiomis linijomis. 

 5 metų garantija.

 Keraminė kasetė, OPTIM ECO sistema.

 Aeratoriai yra pagaminti iš specialios, kalkių nusėdimui atsparios medžiagos.

  Selektoriai – vienpusio pralaidumo vožtuvai, neleidžiantys kauptis nešvariam 

vandeniui sifoninėse prietaisų dalyse.

 Keraminės kasetės iš Kerox (Vengrija).

 Keraminiai vožtuvai iš fl uhs (Vokietija).  

 Aeratoriai iš Neoperl (Vokietija).

 Nerūdijančios jungiančios žarnelės iš Tucai (Ispanija).

Tokio paties dizaino, kaip maišytuvai, 

kampiniai ventiliai Mio – stilinga

šiuolaikiško vonios kambario detalė.

Maišytuvuose Mio sumontuotos aukštos 

kokybės keraminės kasetės su OPTIM 

ECO sistema.

Maišytuvų perlatoriai gaminami iš 

specialios medžiagos, prie kurios 

neprikimba kalkių nuosėdos, tad jų 

priežiūra tampa daug paprastesnė.

Populiarus Mio serijos galvos dušas su 

lietaus srovės režimu yra labai lengvai 

valomas dėka Clean Touch technologijos 

– kalkės atskyla nuo minkštų guminių 

dušo purkštukų elementų netgi lengvai 

prisilietus. 

Dušo 

aksesuarams 

suteikiama 

dviejų metų 

garantija.

Penkerių metų 

garantija visiems 

maišytuvams 

(paviršiui ir 

kasetėms)

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

DUŠO KOMPLEKTAS  
Į dušo komplektą įeina 

rankinis dušas, žarna, 

laikiklis arba dušo stovas.

Privalumai

praustuvo sifonas ir kampinis ventilis Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”– 1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €
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OPTIM ECO
Pasukdami kasetės žiedą, galite nustatyti maksimalią sumaišyto 

vandens temperatūrą; atsukdami ant keraminės kasetės esantį 

reguliuojamąjį varžtą, sumažinsite maksimalų vandens srautą.

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

praustuvo maišytuvas  

praustuvo maišytuvas  

bidė maišytuvas  

vonios /  dušo maišytuvas  

dušo maišytuvas be dušo komplekto  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1171.1.004.001.1 praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 101 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1171.8.004.002.1 praustuvo maišytuvas su Click-Clack dugno vožtuvu, 
chromuotas

97.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4171.1.004.001.1 bidė maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 77.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2171.7.004.000.1 vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 79 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6071.0.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

35.5 €

 3.6071.0.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

31.7 €

 3.6071.1.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

66.7 €

 3.6071.1.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

73 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3171.7.004.000.1 sieninis dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 60.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6071.0.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

35.5 €

 3.6071.0.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

31.7 €

 3.6071.1.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

66.7 €

 3.6071.1.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

73 €
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plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu  

praustuvo/vonios maišytuvo snapas 1/2“  

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2071.6.004.000.1 potinkinis vonios/dušo maišytuvas, chromuotas 95.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6071.0.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

35.5 €

 3.6071.0.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

31.7 €

 3.6071.1.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

66.7 €

 3.6071.1.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

73 €

 3.7171.0.004.020.1 praustuvo/vonios maišytuvo snapas 1/2“, chromuotas 30.9 €

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvarinis, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3071.6.004.000.1 potinkinis dušo maišytuvas, chromuotas 64.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6071.0.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

35.5 €

 3.6071.0.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

31.7 €

 3.6071.1.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

66.7 €

 3.6071.1.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, dušo stovas, 
žarna 1,7 m)

73 €

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvarinis, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5171.1.004.200.1 plautuvės maišytuvas, chromuotas 72.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5171.1.004.300.1 plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu, chromuotas 164.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7171.0.004.020.1 praustuvo/vonios maišytuvo snapas 1/2“, chromuotas 30.9 €
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 3.6742.0.004.042.1

 3.6742.0.004.000.1

CLEAN TOUCH
funkcija, skirta palengvinti dušo purkštukų 

valymą; minkšta guma užtikrina, kad kieto 

vandens apnašas lengvai pašalinsite tiesiog 

perbraukę pirštu

dušo galvos  

dušo galvos  

5 funkcijos

1 funkcija

OPTIM ECO
Pasukdami kasetės žiedą, galite nustatyti maksimalią sumaišyto 

vandens temperatūrą; atsukdami ant keraminės kasetės esantį 

reguliuojamąjį varžtą, sumažinsite maksimalų vandens srautą.

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6771.0.004.021.1 Mio dušo galva; 5 funkcijos: normali, 
masažinė, masažinė + normali, purslai, 
purslai + normali,  100 mm, 
reguliavimo kampas 30°, chromuotas

19.9 €

 3.6627.0.004.020.1 dušo galvutės alkūnė, chromuota
(užsakoma atskirai)

14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6771.0.004.042.1 Mio dušo galva; 1 funkcija,  100 mm, 
reguliavimo kampas 30°, chromuotas

41.7 €

 3.6627.0.004.020.1 dušo galvutės alkūnė, chromuota
(užsakoma atskirai)

14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6771.0.004.020.1 Mio dušo galva; 1 funkcija,  100 mm, 
reguliavimo kampas 30°, chromuotas

16.5 €

 3.6627.0.004.020.1 dušo galvutės alkūnė, chromuota
(užsakoma atskirai)

14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6771.0.004.041.1 Mio dušo galva; 1 funkcija,   200 mm, 
reguliavimo kampas 30°, pilkas plastikas

29.1 €

 3.6627.0.004.020.1 dušo galvutės alkūnė, chromuota 
(užsakoma atskirai)

14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6742.0.004.000.1 dušo galva, chromuota 36.3 €

 3.6742.0.004.042.1 dušo galva, chromuota 58.4 €

 3.6642.0.004.000.1 dušo alkūnė, chromuota 15 €
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Termostato
privalumai
  Greitis ir tikslumas. Greita reakcija.
Aukštos kokybės termostatinis vožtuvas 

leidžia akimirksniu sumaišyti reikiamos 

temperatūros vandenį. 

  Vandens taupymas. Vandenį taupyti 
padedantis  „Eco stop“ mygtukas.
Termostatinis dušo stovas turi vandens 

srauto reguliavimo vožtuvą, kuris įspėja, 

kada pasiekiama pusė maišytuvo 

projektinio srauto. Norint nustatyti 

didesnį srauto greitį, reikia nuspausti 

mygtuką.

   Sauga – saugantis „Safety stop“ 
mygtukas.
Termostatinis reguliavimo vožtuvas turi 

įmontuotą saugos mygtuką, kuris 

neleidžia nustatyti aukštesnės nei 38 °C 

vandens temperatūros. Norint nustatyti 

aukštesnę nei 38 °C vandens 

temperatūrą (bet ne aukštesnę kaip 

50 °C) reikia nuspausti mygtuką.

  Karšto vandens tiekimo blokavimas:  
nutrūkus šalto vandens tiekimui, išmanus 

termostatas reaguoja akimirksniu ir 

užblokuoja karšto vandens tiekimą, taip 

apsaugant naudotoją nuo nusiplikymo.

   Stabili nustatyta vandens 
temperatūra: išmanus termostatas 

užtikrina vienodą vandens temperatūrą, ji 

visiškai nesvyruoja.

   Dvigubas perjungiklis: termostatinis 

vonios ir dušo stovas turi perjungiklį, 

kuriuo galima keisti vandens srautą: pilti 

vandenį į vonią, nukreipti srautą į rankinį 

arba į virš galvutės montuojamą dušą.

Termostatiniai 
maišytuvai
Tarp pagrindinių termostatinių maišytuvų 

privalumų – greitas temperatūros 

nustatymas ir galimybė išlaikyti vienodą 

vandens temperatūrą nepriklausomai nuo 

tiekiamo vandens slėgio / temperatūros 

svyravimų. Saugumas taip pat svarbus 

veiksnys; todėl maišytuvai pasižymi 

keliomis saugos savybėmis. Nutrūkus 

šalto vandens tiekimui, termostatas 

suveikia akimirksniu ir uždaro maišytuvą,  

taip apsaugant naudotoją nuo 

nusiplikymo. 

Dar viena saugos savybė – integruotas 

mygtukas, kurį reikia nuspausti, norint 

leisti aukštesnės nei 38 °C temperatūros 

vandenį.

Jeigu naudotojas pageidauja nustatyti 

aukštesnę temperatūrą, jis/ji  privalo 

nuspausti šį mygtuką ir taip reguliuoti 

temperatūrą daugiausiai iki 50 °C. Ši 

saugos savybė nepaprastai svarbi patiems 

mažiausiems naudotojams – vaikams.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO



40 cm

reguliuojamo 
aukščio

vonios/dušo termostatinė sistema  

dušo termostatinė sistema  

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2371.7.004.571.1 vonios/dušo termostatinė sistema 
(vonios/dušo maišytuvas su perjungikliu, 
200 mm skersmens dušo galva, 100 
mm skersmens rankinis dušas, 3 srovės 
režimai, dušo žarna 1,7 m)

386.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  3.3371.7.004.571.1 dušo termostatinė sistema (dušo 
maišytuvas, 200 mm skersmens dušo 
galva, 100 mm skersmens rankinis dušas, 
3 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m)

316 €



112 113—

ANTI TWIST
visos dušų žarnos turi tvirtinimo konuse paslėptą 

sistemą, kuri neleidžia joms persisukti

CLEAN TOUCH
funkcija, skirta palengvinti dušo purkštukų valymą; 

minkšta guma užtikrina, kad kieto vandens apnašas 

lengvai pašalinsite tiesiog perbraukę pirštu

5 funkcijos

1 funkcija

rankiniai  dušai  

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6071.0.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuotas

35.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6071.0.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m), chromuota

31.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6071.1.004.020.1 dušo komplektas (rankinis dušas 1 funkcija, dušo 
stovas, žarna 1,7 m)

66.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6071.1.004.021.1 dušo komplektas (rankinis dušas 5 funkcijos, dušo 
stovas, žarna 1,7 m)

73 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6171.0.004.020.1 Mio rankinis dušas; 1 funkcija, 100 mm, 
chromuotas

14.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6171.0.004.021.1 Mio rankinis dušas; 5 funkcijos: normali, 
masažinė, masažinė + normali, purslai, 
purslai + normali

18.6 €

+

+

+

+

+

+

++

+ +

dušo komplektai  

5 funkcijos

5 funkcijos

1 funkcija

1 funkcija



G1/2”

G1/2”

MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

žarnos jungtis  

75

Ø45

61

Ø20,6
56

56

rankinio dušo laikikl is Cubito-N  

74

ø40

ø20,5

110700 600
(max. 640)

ø 80

reguliuojamas stovas Cubito-N  

28
143

Ø20,6

Ø111

muil inė reguliuojamam stovui Cubito-N  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvarinis, atbulinis vožtuvas, 
chromuotas

14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.641X.0.004.310.1 reguliuojamas dušo stovas, 700 mm 34.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.691X.0.004.500.1 rankinio dušo laikiklis, reguliuojamas 13.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.641X.0.004.811.1 muilinė reguliuojamam dušo stovui  3.641X.0.004.310.1, 
chromuota

10.1 €
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI MIO

G3/8”

G1/2”

CLICK/CLACK
66

max 47

G5/4”

Skirtingų serijų dušo aksesuarai yra suderinami tarpusavyje.

Visose dušų žarnose integruota nuo susisukimo apsauganti 
sistema Anti Twist.

dušo žarna  

kampinis venti l is /  dugno vožtuvas  

kampinis ventilis dugno vožtuvas

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6271.0.002.020.1 Mio dušo žarna 2 m, sustiprinta PVC, sidabro spalvos 13.6 €

 3.621X.0.000.273.1 dušo žarna, 1,7 m, PVC Satin 20.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7171.0.004.020.1 praustuvo/vonios maišytuvo snapas 1/2“, chromuotas 30.9 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8” – 1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.9171.0.004.000.1 dugno vožtuvas Click-Clack, chromuotas 16.5 €
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Vonios kambario aksesuarų serijoje Mio akcentuojama preciziška kokybė. Dominuojantis jų dizaino 

elementas yra apskritimas, atsikartojantis beveik visų aksesuarų tvirtinimo elementų gaubteliuose.

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI MIO

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8774.1.004.000.1 kabliukas, chromuotas 8.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8474.3.004.000.1 laikiklis su stikline, chromuotas 11.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8774.2.004.000.1 dvigubas kabliukas, chromuotas 12.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8474.4.004.000.1 dvigubas laikiklis su stiklinėmis, 
chromuotas

19.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8474.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
chromuotas

12.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8474.5.004.000.1 laikiklis su keraminiu skysto muilo 
dozatoriumi, chromuotas

19.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.7.004.000.1 rankšluosčių laikiklis, 
nelankstomas, 330 mm, 
chromuotas

14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8474.2.004.000.1 muilinė, chromuota 15.6 €
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.6.004.000.1 rankšluosčių lentynėlė su kabykla, 
588 mm, chromuota

92.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8574.1.004.000.1 stiklinė lentynėlė, su laikikliais, 
500 mm, chromuota

28.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8374.1.004.000.1 tualetinio popieriaus laikiklis, 
chromuotas

25.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8374.3.004.000.1 tualeto šepetys su stikliniu indu, 
chromuotas

25.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9471.1.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas ant 
dušo kabinos, chromuotas

15.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 550 mm, 
chromuota

25.2 €

 3.8174.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 660 mm, 
chromuota

37.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8374.2.004.000.1 atsarginio tualetinio popieriaus 
ritinėlio laikiklis, chromuotas

12.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.3.004.000.1 dviguba rankšluosčių kabykla, 
550 mm, chromuota

48 €

 3.8174.4.004.000.1 dviguba rankšluosčių kabykla, 
660 mm, chromuota

54.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.5.004.000.1 rankšluosčių lentynėlė, 588 mm, 
chromuota

82.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9471.0.004.000.1 stiklo valytuvas, chromuota 10.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8174.8.004.000.1 rankšluosčių laikiklis, chromuotas 15.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9471.2.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas prie 
sienos, chromuotas

16.5 €

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI MIO
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO

„Tigo“ reiškia švarą ir eleganciją. Lygaus lakuoto spintelių 

paviršiaus negadina sudėtingos rankenėlės. 

100 cm asimetriškas praustuvas užapvalintomis briaunomis 

spinduliuoja harmoniją ir prabangą bei suteikia daug erdvės kairėje 

vonios reikmenims susidėti. Daug papildomos vietos daiktams 

susidėti yra ir sieninėje spintelėje bei praktiškuose iki galo 

ištraukiamuose stalčiuose. 



Išmaniai parinkti baldai, praustuvas ir vonia leis vertingai išnaudoti kiekvieną nedidelio vonios kambario kvadratinį metrą. 

Pasirinkus šviesias spalvas vonios kambarys gali tapti jaukus ir įspūdingas. Čia pavaizduota spintelė su 100 cm ilgio keraminiu 

praustuvu turi vieną stalčių ir patogią išpjovą dešinėje pusėje. Aukštoje spintelėje įrengtos keturios stiklinės lentynos leis 

tvarkingai susidėti visus vonios reikmenis.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO
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Tigo 100 cm praustuvas plačią šoninę lentyną 

gali turėti kairėje arba dešinėje, priklausomai 

nuo jūsų vonios kambario išdėstymo. 

Tigo 80 cm praustuvas siūlomas tik su 

plačiuoju kraštu kairėje. 

Tigo 125 cm dvigubas praustuvas gali būti komplektuojamas su spintele arba rankšluosčių 

kabykla ir lentyna. Būtent atviras variantas pabrėžia šios modernios serijos grynas linijas. 

Asimetriniai praustuvai Tigo dėl savo formos ir vos 37 cm gylio tinka mažiems vonios kambariams 

ir nepriklausomai nuo dydžio turi pakankamai ploto reikmenų pasidėjimui.

VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO



1,8 m

2,6 m

Žalia – tai vilties, pavasario ir teigiamų lūkesčių spalva. Nedidelis vonios kambario plotas nesutrukdys Jums 

sukurti tikrai modernios, kokybiškos ir ypač funkcionalios erdvės asmeninei higienai. Be to, galite įtalpinti ir 

skalbimo mašiną! Nesvarbu, kad šio vonios kambario plotas neviršija 5 m2 (2,6x1,8 m). 

VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO
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2,3 m2 + 0,85 m2

2,4 m2

2,15 m2

3,1 m2 + 1,3 m2

Unikali koncepcija mažiems vonių kambariams

Net su dideliu praustuvu ir skalbimo mašina vonios kambaryje galite turėti pakankamai vietos. Pakanka tinkamai pasirinkti. 

Serijos Tigo praustuvas užims tik 37 cm ir sutaupys daug vietos. Be to, virš skalbimo mašinos galite patalpinti mažas spinteles ir 

viską ko Jums reikia juose paslėpti. 

Mažuose vonios kambariuose svarbus kiekvienas centimetras. Pasirinkę trumpiausią kombinuotą unitazą (gylis vos 62 cm) 

ir praustuvą „Tigo“ (plotis 60 cm), sutaupysite vietos ir Jums nebus ankšta. Erdvę po praustuvu galite panaudoti spintelei 

rankšluosčiams, o šalia pastatyti skalbimo mašiną. Dušo kabina su 120x80 cm dydžio padėklu puikiai tiks ne tik vyresnio amžiaus 

žmonėms. 

Pasirinkę seriją „Tigo“, galėsite ir daugiabučio vonios kambaryje pastatyti skalbimo mašiną, kuri priešingu atveju užimtų vietą 

koridoriuje ar virtuvėje. Tam padaryti pakanka tik klasikinį praustuvą pakeisti mažu „Tigo“ praustuvu (45 cm) su atlenkiama 

spintele, o dušo kabiną „Mio“ papildyti vonele „Olymp“. Papildykite kombinuotu unitazu (62 cm) arba pakabinamu unitazu „Tigo“ 

(49 cm) ir turėsite pakankamai vietos skalbimo mašinai. Virš jos rekomenduojame pakabinti mažą spintelę.

Net ir mažame vonios kambaryje reikia rasti vietos pasidėti daugybei smulkių daiktų. Tam idealiai tinka negilios ir aukštos spintelės. 

Jos neužima daug brangios vonios kambario vietos ir padeda išlaikyti jį tvarkingą. Didelis veidrodis optiškai padidins patalpas, o 

teisingai pasirinktas apšvietimas apšvies kiekvieną daugiabučio vonios kambario kampelį. 

VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO

Mažame vonios kambaryje idealiai tinka erdvi 100 × 80 cm 

dušo kabina. 

Labai siaurus vonios kambarius taip pat galima lengvai 

įrengti panaudojant Tigo serijos baldus. Vandenį taupantis 

kombinuotas unitazas, 65 cm praustuvas ir erdvi dušo 

kabina gali tilpti į vos 1,2 x 2,6 m dydžio kambarį.

Ši 65 cm pločio spintelė suteikia erdvės įvairiems daiktams 

susidėti. Ir ji telpa į 2,6 × 1,3 m dydžio vonios kambarį.

Balta yra tradicinė vonios kambario spalva, o tamsūs tonai 

yra reti. Jie atrodo elegantiškai, ypač, kai yra derinami su 

balta keramika. Tokia ir yra mocca spalvos Tigo tualetinė 

spintelė. 
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA TIGO

43 cm

62 cm

43 cm

49 cm

Mažiems vonios kambariams puikiausia išeitis yra vos 62 cm ilgio 

unitazas su bakeliu, glaudžiai šliejamas prie sienos. Be to, jo 

vandens nuleidimo sistema sureguliuota 3/4,5 l vienam 

nuplovimui, todėl Tigo unitazas sumažina vandens sunaudojimą. 

Tie, kas turi vonios kambarį be intensyvaus vėdinimo, įvertins 

unitazo bakelį su izoliaciniu plastikiniu įdėklu, neleidžiančiu 

vandeniui kondensuotis bakelio išorėje. Tvarkingas sprendimas – 

tiesiai į sieną besiremiantį unitazą lengva išlaikyti švarų. 

Mažiausias ant sienos kabinamas unitazas yra vos 49 cm 

gylio. Ir tai neturi jokios neigiamos įtakos jūsų patogumui, 

nes sėdimoji dalis yra 43 cm dydžio – tai yra standartinis 

bet kurio unitazo dydis. Naudotojo komfortą pagerina 

Slowclose savybė, kuri leidžia dangtį nuleisti iš lėto ir tyliai.



62 cm

49 cm43 cm

PRODUKTŲ ASORTIMENTO APŽVALGA TIGO

Mūsų potinkinių modulių asortimentą 
žiūrėkite skyriuje „Potinkiniai Moduliai“ Prie Tigo baldų rekomenduojame veidrodžius Clear - informacijos apie juos ieškokite skyriuje „Veidrodžiai“
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PURE GENERIC

PRODUKTŲ ASORTIMENTO APŽVALGA TIGO

Generic serijos vonios kambario aksesuarus galite 
rasti atskirame katalogo skyriuje.
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KERAMIKA TIGO

100% perdirbamas gaminys 
Santechninė keramika yra 

visiškai perdirbama; susmulkinta 

medžiaga gali būti grąžinta į 

gamybos procesą arba panaudota 

kitose pramonės srityse.

SLOWCLOSE
specialus lankstų 

mechanizmas, sulėtinantis 

dangčio užsidarymą.

Nerūdijanti Tigo 

rankšluosčių kabykla yra 

ne tik praktiškas vonios 

kambario aksesuaras, 

bet ir graži dizaino detalė. 

10 metų garantija visiems 

keraminiams produktams 

ir vonios kambario 

aksesuarams.

TOTAL CLEAN
Uždaras unitazo puodo 

vandens paskirstymo 

lankas užtikrina labai gerą 

nuskalavimą.

DUAL FLUSH
Vandenį taupanti dvigubo 

nuleidimo sistema, leidžianti 

pasirinkti 4,5 arba 3 litrus 

nuplovimui.

STOP CONDENSATION
Plastikinis bakelio įdėklas, 

kuris neleidžia kondensuotis 

vandeniui išorėje.

Modernus Tigo 70 cm praustuvas su 

neįprasta asimetrine maišytuvo padėtimi 

yra vos 37 cm gylio. Pagal poreikį 

galima komplektuoti su spintele. 70 cm 

praustuvas gali būti su skyle maišytuvui 

dešinėje arba iš viso be jos (maišytuvas 

sienoje). 

Modernus 41 cm gylio Tigo 55 cm 

praustuvas su įprasta centrine 

padėtimi maišytuvui. 

Pagal poreikį galima komplektuoti su 

spintele.

Modernus Tigo 55 cm praustuvas su 

maišytuvu kairėje arba dešinėje yra 

vos 37 cm gylio. 

Pagal poreikį galima komplektuoti su 

spintele.

125 cm dvigubas praustuvas yra vos 

38,5 cm gylio, o tai reiškia, kad jis gali 

suteikti didesnės privačios erdvės 

komfortą netgi santykinai mažame 

vonios kambaryje. 

100 cm arba 80 cm praustuvas su 

sifonu ir lentyna suteikia daug atviros 

vietos daiktams susidėti, įskaitant 

praktišką rankšluosčių kabyklą. 

65 cm praustuvas su skyle maišytuvui 

tik dešinėje – išradingas sprendimas, 

kaip sukurti erdvę daiktams 

susidėti netgi ypač mažuose vonios 

kambariuose. 



128 129—

 8.1221.7

 8.1221.9 

 8.1221.9

 8.1221.9

38,5 cm

38,5 cm

38,5 cm

38,5 cm

5 cm

 8.1221.7

KERAMIKA TIGO

baldinis praustuvas 65 cm  

baldinis praustuvas 80 cm  

baldinis praustuvas 100 cm  

dvigubas baldinis praustuvas  125 cm  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 106 109 Kaina 

balta

 8.1221.6.000.yyy.1 baldinis praustuvas 65 cm x x 81.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 106 109 Kaina 

balta

 8.1221.8.000.yyy.1 baldinis praustuvas 80 cm* x x 121.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 109 Kaina 

balta

 8.1221.7.000.105.1 asimetrinis baldinis praustuvas 100 cm, 

kairinis*

x 160.4 €

 8.1221.7.000.109.1 asimetrinis baldinis praustuvas 100 cm, 

kairinis*

x 160.4 €

 8.1221.9.000.106.1 asimetrinis baldinis praustuvas 100 cm, 

dešininis*

x 160.4 €

 8.1221.9.000.109.1 asimetrinis baldinis praustuvas 100 cm, 

dešininis*

x 160.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.8121.1.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui Tigo 65 cm, 
nerūdijantis plienas

45.6 €

 3.8121.4.004.000.1 šoninis rankšluosčio laikiklis praustuvams Tigo, kairinis/dešininis, 
nerūdijantis plienas

37.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.8121.2.004.000.1
priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui Tigo 80 cm, 
nerūdijantis plienas

54.3 €

 3.8121.4.004.000.1 šoninis rankšluosčio laikiklis praustuvams Tigo, kairinis/dešininis, 
nerūdijantis plienas

37.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.8121.5.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui Tigo 100 cm, 
nerūdijantis plienas

71.1 €

 3.8121.4.004.000.1 šoninis rankšluosčio laikiklis praustuvams Tigo, 
kairinis/dešininis, nerūdijantis plienas

37.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina 

balta

 8.1421.7.000.yyy.1 dvigubas baldinis praustuvas 125 cm* x x 266.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.8121.3.004.000.1
priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui Tigo 125 cm, 
nerūdijantis plienas

75.3 €

 3.8121.4.004.000.1
šoninis rankšluosčio laikiklis praustuvams Tigo, 
kairinis/dešininis, nerūdijantis plienas

37.6 €

Negalima montuoti ir priekinio, ir šoninio laikiklio.

Negalima montuoti ir priekinio, ir šoninio laikiklio.

Negalima montuoti ir priekinio, ir šoninio laikiklio.

Negalima montuoti ir priekinio, ir šoninio laikiklio.

* pakuotėje yra išlyginanti masė

* pakuotėje yra išlyginanti masė

* pakuotėje yra išlyginanti masė
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37 cm

37 cm

37 cm

KERAMIKA TIGO

mažas praustuvas 45 cm  

praustuvas 55 × 41 cm  

praustuvas 55 × 37 cm  

praustuvas 60 cm  

praustuvas 70 cm  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 109 Kaina 

balta

 8.1521.2.000.yyy.1 mažas praustuvas 45 cm x x x 55.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 109 Kaina 

balta

 8.1021.2.000.yyy.1 praustuvas 55 × 37 cm x x x 65.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 109 Kaina 

balta

 8.1021.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x x 69.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina 

balta

 8.1121.2.000.yyy.1 praustuvas 55 × 41 cm x x 65.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 106 109 Kaina 

balta

 8.1021.5.000.yyy.1 praustuvas 70 cm x x 91 €
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43 cm

49 cm

49 cm

62 cm

43 cm

KERAMIKA TIGO

pakabinamas unitazas  

pakabinama bidė  

kombinuotas unitazas  

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 8.3021.1.000.304.1 pakabinama bidė 89.1 €

 8.3021.1.000.302.1 pakabinama bidė 89.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys montavimo rinkinys su chromuotais varžtų 
galvučių gaubtais

3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.2821.2.000.000.1 unitazo bakelis, šoninis vandens įvadas, su vidiniu įdėklu
apsaugančiu nuo rasojimo

43.5 €

 8.2821.3.000.000.1 unitazo bakelis, apatinis vandens įvadas, be apsaugos 
nuo rasojimo

43.5 €

 8.2821.4.000.000.1 bakelio dangtis 17.8 €

 8.9748.5.000.000.1 vidinis bakelis apsaugantis nuo rasojimo 10.7 €

7.H000.0.100.R nuleidimo vožtuvas 11.2 €

 8.9135.3.000.000.1 šoninis pripylimo vožtuvas 3/8“ 8.3 €

 8.9135.4.000.000.1 apatinis pripylimo vožtuvas 1/2“ 8.9 €

 8.9136.3.000.000.1 nuleidimo mygtukas 1.9 €

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 2.7 €

 8.9417.1.000.000.1 tarpinės 0.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.5.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu (su antibakteriniu efektu, 
su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

47.3 €

 8.9338.4.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu , 
nerūdijančio plieno lankstai

21.3 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui 51.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens

įvadas

 

Kaina

balta

 8.2421.6.000.000.1 unitazo puodas, šliejamas prie sienos, VARIO 
nuotakas, 3/4,5 l vienam nuplovimui (bakeliui 
8.2821.2)

x 106.5 €

 8.2821.2.000.741.1 unitazo bakelis, šoninis vandens įvadas, su vidiniu 
įdėklu apsaugančiu nuo rasojimo

x 78.8 €

 8.2421.6.000.231.1 unitazo puodas, šliejamas prie sienos, VARIO 
nuotakas, 3/4,5 l vienam nuplovimui (bakeliui 
8.2821.3)

x 106.5 €

 8.2821.3.000.742.1 unitazo bakelis, apatinis vandens įvadas, be 
apsaugos nuo rasojimo

x 78.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas
Kaina

balta

 8.2021.3.000.000.1 pakabinamas unitazas Compact, 3/4,5 l vienam nuplovimui 82 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.5.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu (su antibakteriniu efektu, 
su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE) 

47.3 €

 8.9338.4.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu , 
nerūdijančio plieno lankstai

21.3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Tigo serijos pakabinamą unitazą galima komplektuoti su daugiafunkcine sėdyne Roca Multiclin 
Round (žr. gamintojo katalogą arba puslapį internete, www.lt.roca.com).



VONIOS KAMBARIO BALDAI TIGO

Stalčių bėgeliai su 

automatinio užsidarymo 

sistema.

Pilnai ištraukiami 

stalčių bėgeliai.

WATERPROOF + ABS
Briaunos iš ABS plastiko priklijuotos 

PUR klijais – tai maksimalaus sukibimo 

ir atsparumo vandens poveikiui garantija

TEST 30 KG
Stalčiai atlaiko mažiausiai 

30 kg apkrovą.

30 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės durelių furnitūra, išbandyta 

30-čiai tūkstančių atidarymo/uždarymo ciklų.

Siauros spintelės savo matmenimis idealiai pristaiko prie praustuvo ir veidrodžio bei atskiria prausimosi zoną nuo tualeto 

erdvės. TIGO baldus galima rinktis iš keturių spalvų variantų, įskaitant žalią lakuotę. Paviršiaus apdirbimas užtikrina ne tik viso 

paviršiaus, bet ir pačių pažeidžiamiausių vietų, tokių kaip PUR klijais klijuoti kraštai, maksimalų atsparumą drėgmei. Durelės 

tvirtinamos ant aukštos kokybės vyrių, išbandytų 30 000 ciklų, tai yra daugiau nei dvidešimt metų įprasto naudojimo. 
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VONIOS KAMBARIO BALDAI TIGO

Woodline Crème ir Woodline Mocca baldų variantai pagaminti iš laminuotų medienos drožlių plokščių su medžio tekstūra, 

užtikrinančia pakankamą atsparumą drėgmei vonios kambaryje. Baltos spalvos baldai taip pat turi laminuotų medienos drožlių 

plokščių su medžio tekstūra korpusus, bet fasadai paviršiai yra lakuoti. Žalių baldų varianto visi paviršiai yra lakuoti.

Praustuvus Tigo galima pirkti naudingame įpakavime su dėže. Jie yra 

supakuoti vienoje dėžėje, tai supaprastina transportavimą ir užtikrina 

ženklią nuolaidą.

Tigo spintelių stalčiai yra ištraukiami iki galo 

ir turi švelnaus uždarymo funkciją. Pačiame 

stalčiaus gale sudėtus daiktus lengva pa-

siekti dėka maksimalios šių stalčių atidarymo 

padėties. 

Tigo baldai gali būti komplektuojami su 

metaliniais skirtukais, padedančiais tvarkingai 

surūšiuoti smulkius daiktus. 

Metalinės rankenėlės sumaniai sumontuotos 

ties stalčių kraštais. Jos yra paprastos, 

funkcionalios ir lengvai valomos. 
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1+1 PACK
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1+1 PACK
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PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 65 cm  

spintelė su praustuvu 65 cm be angos maišytuvui  

spintelė su praustuvu 80 cm  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5515.5.021.560.1 spintelė su 65 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

326.3 €

 4.5515.5.021.429.1 spintelė su 65 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

326.3 €

 4.5515.5.021.500.1 spintelė su 65 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

388 €

 4.5515.5.021.156.1 spintelė su 65 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

428.2 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5515.6.021.560.1 spintelė su 65 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

326.3 €

 4.5515.6.021.429.1 spintelė su 65 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

326.3 €

 4.5515.6.021.500.1 spintelė su 65 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

388 €

 4.5515.6.021.156.1 spintelė su 65 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

428.2 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5517.5.021.560.1 spintelė su 80 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

373.5 €

 4.5517.5.021.429.1 spintelė su 80 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

373.5 €

 4.5517.5.021.500.1 spintelė su 80 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

440.2 €

 4.5517.5.021.156.1 spintelė su 80 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

476.5 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.
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1+1 PACK
spintelė + praustuvas

1+1 PACK
spintelė + praustuvas

1+1 PACK
spintelė + praustuvas

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 80 cm be angos maišytuvui  

spintelė su praustuvu 100 cm  

spintelė su praustuvu 100 cm  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5517.6.021.560.1 spintelė su 80 cm praustuvu, be skylės maišytuvui,
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

373.5 €

 4.5517.6.021.429.1 spintelė su 80 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

373.5 €

 4.5517.6.021.500.1 spintelė su 80 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

440.2 €

 4.5517.6.021.156.1 spintelė su 80 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

476.5 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5518.5.021.560.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

448.9 €

 4.5518.5.021.429.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

448.9 €

 4.5518.5.021.500.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

482.2 €

 4.5518.5.021.156.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

511.7 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5518.7.021.560.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

448.9 €

 4.5518.7.021.429.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

448.9 €

 4.5518.7.021.500.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

482.2 €

 4.5518.7.021.156.1 spintelė su 100 cm praustuvu, su skyle maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

511.7 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.
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1+1 PACK
spintelė + praustuvas

1+1 PACK
spintelė + praustuvas

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 100 cm be angos maišytuvui  

spintelė su praustuvu 100 cm be angos maišytuvui  

spintelė su dvigubu praustuvu 125 cm  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5518.6.021.560.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje

448.9 €

 4.5518.6.021.429.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje 

448.9 €

 4.5518.6.021.500.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje 

482.2 €

 4.5518.6.021.156.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui dešinėje pusėje 

511.7 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5518.8.021.560.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

448.9 €

 4.5518.8.021.429.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

448.9 €

 4.5518.8.021.500.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

482.2 €

 4.5518.8.021.156.1 spintelė su 100 cm praustuvu, be skylės maišytuvui, 
1 stalčius, išpjova sifonui kairėje pusėje

511.7 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5519.5.021.560.1 spintelė su 125 cm praustuvu, praustuvu, su 2 skylėmis 
maišytuvams, 2 stalčiai

543.7 €

 4.5519.5.021.429.1 spintelė su 125 cm praustuvu, su 2 skylėmis maišytuvams, 
2 stalčiai

543.7 €

 4.5519.5.021.500.1 spintelė su 125 cm praustuvu, su 2 skylėmis maišytuvams, 
2 stalčiai

584.2 €

 4.5519.5.021.156.1 spintelė su 125 cm praustuvu, su 2 skylėmis maišytuvams, 
2 stalčiai

604.3 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.



136 137—

1220

37
0

52
0

640

25 36
0

790

25 36
0

990

25 36
0

1240

25 36
0

1+1 PACK
spintelė + praustuvas

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su dvigubu praustuvu 125 cm  

lentynos  

rankšluosčių laikikl is  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Nerūdijanti Tigo rankšluosčių kabykla yra ne tik praktiškas vonios 

kambario aksesuaras, bet ir graži dizaino detalė. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Lentynos spalva

kreminė mocca balta

 4.5529.1.021.560.1 lentyna po 65 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 81.2 €

 4.5529.1.021.429.1 lentyna po 65 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 81.2 €

 4.5529.1.021.500.1 lentyna po 65 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 77.4 €

 4.5529.2.021.560.1 lentyna po 80 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 86.1 €

 4.5529.2.021.429.1 lentyna po 80 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 86.1 €

 4.5529.2.021.500.1 lentyna po 80 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 79.3 €

 4.5529.3.021.560.1 lentyna po 100 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 90.9 €

 4.5529.3.021.429.1 lentyna po 100 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 90.9 €

 4.5529.3.021.500.1 lentyna po 100 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 85.1 €

 4.5529.4.021.560.1 lentyna po 125 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 95.7 €

 4.5529.4.021.429.1 lentyna po 125 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 95.7 €

 4.5529.4.021.500.1 lentyna po 125 cm praustuvu, su 2 kronšteinais 89 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8121.1.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui 
Tigo 65 cm nerūdijantis plienas

45.6 €

 3.8121.2.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui 
Tigo 80 cm, nerūdijantis plienas

54.3 €

 3.8121.5.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui 
Tigo 100 cm, nerūdijantis plienas

71.1 €

 3.8121.3.004.000.1 priekyje montuojamas rankšluosčio laikiklis praustuvui 
Tigo 125 cm, nerūdijantis plienas

75.3 €

 3.8121.4.004.000.1 šoninis rankšluosčio laikiklis praustuvams Tigo, 
kairinis/dešininis, nerūdijantis plienas

37.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

yyy:

kreminė

560

mocca

429

balta

500

žalia

156

 4.5519.6.021.560.1 spintelė su 125 cm praustuvu, be skylių maišytuvams, 2 stalčiai 543.7 €

 4.5519.6.021.429.1 spintelė su 125 cm praustuvu, be skylių maišytuvams, 2 stalčiai 543.7 €

 4.5519.6.021.500.1 spintelė su 125 cm praustuvu, be skylių maišytuvams, 2 stalčiai 584.2 €

 4.5519.6.021.156.1 spintelė su 125 cm praustuvu, be skylių maišytuvams, 2 stalčiai 608.6 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

Pristatoma dviejuose dėžėse: atskirai spintelė ir atskirai praustuvas.
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su mažu praustuvu 45 cm  

spintelė su mažu praustuvu 45 cm  

spintelė su mažu praustuvu 45 cm be angos maišytuvui  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.2.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.2.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.2.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 168.3 €

 4.5510.2.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 189.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.3.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.3.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.3.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 168.3 €

 4.5510.3.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 189.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.4.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.4.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 155.8 €

 4.5510.4.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 168.3 €

 4.5510.4.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, 2 durelės 189.3 €
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su mažu praustuvu 45 cm  

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

spintelė su mažu praustuvu 45 cm  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.6.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.6.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.6.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 210.2 €

 4.5510.6.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 231.2 €

Spintelėje su atlenkiamomis durelėmis yra vidinė dėtuvė daiktams.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.7.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.7.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.7.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 210.2 €

 4.5510.7.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 231.2 €

Spintelėje su atlenkiamomis durelėmis yra vidinė dėtuvė daiktams.
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1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 55 × 41 cm  

spintelė su praustuvu 55 × 41 cm be angos maišytuvui  

spintelė su mažu praustuvu 45 cm be angos maišytuvui  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5510.8.021.560.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.8.021.429.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 197.7 €

 4.5510.8.021.500.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 210.2 €

 4.5510.8.021.156.1 spintelė su mažu praustuvu 45 cm, atlenkiamos durelės 231.2 €

Spintelėje su atlenkiamomis durelėmis yra vidinė dėtuvė daiktams.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5512.2.021.560.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 220.5 €

 4.5512.2.021.429.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 220.5 €

 4.5512.2.021.500.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 263.5 €

 4.5512.2.021.156.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 294.9 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5512.3.021.560.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 220.5 €

 4.5512.3.021.429.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 220.5 €

 4.5512.3.021.500.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 263.5 €

 4.5512.3.021.156.1 spintelė su praustuvu 55 × 41 cm, 1 stalčius 294.9 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės 
durelių

19.3 €
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 55 × 37 cm  

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė

spintelė su praustuvu 55 × 37 cm  

spintelė su praustuvu 55 × 37 cm be angos maišytuvui  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5512.6.021.560.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.6.021.429.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.6.021.500.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 259.3 €

 4.5512.6.021.156.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 290.7 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5512.7.021.560.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.7.021.429.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.7.021.500.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 259.3 €

 4.5512.7.021.156.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 290.7 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5512.8.021.560.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.8.021.429.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 216.3 €

 4.5512.8.021.500.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 259.3 €

 4.5512.8.021.156.1 spintelė su praustuvu 55 × 37 cm, 1 stalčius 290.7 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 60 cm  

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui
–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

spintelė su praustuvu 60 cm  

spintelė su praustuvu 60 cm be angos maišytuvui  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5514.2.021.560.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.2.021.429.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.2.021.500.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 285.5 €

 4.5514.2.021.156.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 316.9 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5514.3.021.560.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.3.021.429.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.3.021.500.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 285.5 €

 4.5514.3.021.156.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 316.9 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5514.4.021.560.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.4.021.429.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 241.5 €

 4.5514.4.021.500.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 285.5 €

 4.5514.4.021.156.1 spintelė su praustuvu 60 cm, 1 stalčius 316.9 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

PRAUSTUVAI SU SPINTELĖMIS TIGO

spintelė su praustuvu 70 cm  

spintelė su praustuvu 70 cm be angos maišytuvui  

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  modulinis pakavimas 

patogesniam 
transportavimui

–  patogi krovimui ir nešimui 
 pakuotė

negil i  pusaukštė spintelė,  kair inė  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5516.2.021.560.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 289.5 €

 4.5516.2.021.429.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 289.5 €

 4.5516.2.021.500.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 340.8 €

 4.5516.2.021.156.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 374.4 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1
skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5516.3.021.560.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 289.5 €

 4.5516.3.021.429.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 289.5 €

 4.5516.3.021.500.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 340.8 €

 4.5516.3.021.156.1 spintelė su praustuvu 70 cm, 1 stalčius 374.4 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie 
spintelės durelių

19.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5520.1.021.560.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai kairėje 160.3 €

 4.5520.1.021.429.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai kairėje 160.3 €

 4.5520.1.021.500.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai kairėje 200.1 €

 4.5520.1.021.156.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai kairėje 242 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €
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Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

gil i  pusaukštė spintelė,  kair inė  

VONIOS KAMBARIO BALDAI TIGO

negil i  pusaukštė spintelė,  dešininė  

gi l i  pusaukštė spintelė,  dešininė  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5520.2.021.560.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai dešinėje 160.3 €

 4.5520.2.021.429.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai dešinėje 160.3 €

 4.5520.2.021.500.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai dešinėje 200.1 €

 4.5520.2.021.156.1 pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentynėlė, lankstai dešinėje 242 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5520.3.021.560.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, kairinė 179.7 €

 4.5520.3.021.429.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, kairinė 179.7 €

 4.5520.3.021.500.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, kairinė 221.7 €

 4.5520.3.021.156.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, kairinė 271.5 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5520.4.021.560.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, dešininė 179.7 €

 4.5520.4.021.429.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, dešininė 179.7 €

 4.5520.4.021.500.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, dešininė 221.7 €

 4.5520.4.021.156.1 gili pusaukštė spintelė, 1 stalčius, 1 stiklinė lentyna, dešininė 271.5 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5526.3.021.560.1 aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynėlės, 2 durelės, kairinė/dešininė 200.6 €

 4.5526.3.021.429.1 aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynėlės, 2 durelės, kairinė/dešininė 200.6 €

 4.5526.3.021.500.1 aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynėlės, 2 durelės, kairinė/dešininė 239.4 €

 4.5526.3.021.156.1 aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynėlės, 2 durelės, kairinė/dešininė 350.4 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5532.1.021.500.1 3 dalių skardinė dėtuvė aukštai spintelei 41.3 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €

VONIOS KAMBARIO BALDAI TIGO

negil i  pusaukštė spintelė,  kair inė  

Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

negil i  pusaukštė spintelė,  dešininė  

aukšta spintelė  

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5528.1.021.560.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai kairėje 114.2 €

 4.5528.1.021.429.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai kairėje 114.2 €

 4.5528.1.021.500.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai kairėje 154 €

 4.5528.1.021.156.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai kairėje 185.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia

 4.5528.2.021.560.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai dešinėje 114.2 €

 4.5528.2.021.429.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai dešinėje 114.2 €

 4.5528.2.021.500.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai dešinėje 154 €

 4.5528.2.021.156.1 negili pusaukštė spintelė, 2 stiklinės lentynėlės, lankstai dešinėje 185.4 €
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VONIOS KAMBARIO BALDAI TIGO

Apdailos variantai: žalia – tik pagal spec. užsakymus.

gil i  aukšta spintelė  

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

kreminė mocca balta žalia sidabro spalvos

 4.5526.4.021.560.1 gili aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynos, 2 durelės, kairinė/dešininė 222.8 €

 4.5526.4.021.429.1 gili aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynos, 2 durelės, kairinė/dešininė 222.8 €

 4.5526.4.021.500.1 gili aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynos, 2 durelės, kairinė/dešininė 263.7 €

 4.5526.4.021.156.1 gili aukšta spintelė, 4 stiklinės lentynos, 2 durelės, kairinė/dešininė 397.5 €

 4.5530.1.021.004.1 kojelės, 1 pora 19.8 €

 4.5532.1.021.500.1 3 dalių skardinė dėtuvė aukštai spintelei 41.3 €

 4.5531.1.021.500.1 skardinė dėtuvė daiktams, tvirtinama prie spintelės durelių 19.3 €
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Vonia ir dušas viename daugiau nėra tik dideliems vonios kambariams tinkamas pasirinkimas. 

Ergonomiška Tigo serijos vonia yra 80 cm pločio dušo zonoje, o likusi dalis yra siauresnė 

10 centimetrų, todėl ji gražiai telpa į mažesnius vonios kambarius. Plokščias platesnės dalies 

dugnas yra svarbi detalė, nes jis yra būtinas saugiam prausimuisi po dušu; ergonomiška vonios 

dalis, kita vertus, suteikia pakankamą atramą juosmeniui. Vonia komplektuojama su specialia 

pertvara, pagaminta iš saugaus stiklo, kurio forma tiksliai atitinka vonią. 

Tigo serijos vonios ir šoniniai uždengimai yra pagaminti iš gryno sanitarinio akrilo. Uždengimas 

savo forma idealiai atitinka vonią, tad juos lengva valyti ir tokiu būdu palaikyti vonios kambaryje 

higienišką švarą. 

80 cm

70 cm

VONIOS TIGO



Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai pateikti  61 psl.

vonia

VONIOS TIGO

vonia Tigo dešininė

vonia Tigo kairinė

 Akrilinių vonių medžiaga pasižymi geromis izoliacinėmis savybėmis, dėl to jų paviršius yra maloniai šiltas. 

 JIKA santechnikos akrilo danga ilgai išlaiko savo spalvą ir yra lengvai valoma. 

 Akrilinius vonių šonų uždengimus galima greitai ir lengvai tvirtinti panaudojant specialią tvirtinimo sistemą 

 Uždengimai pagaminti iš 100% akrilo, kuris yra lengvai valomas – toks pats kaip ir vonios. 

 Esant būtinybei jie leidžia lengvai prieiti prie po vonia esančių vamzdžių. 

Privalumai

Poliuretaninės atramos galvai užtikrina 

maksimalų komfortą vonioje.

 2.9498.0.087.000.1    13.4 €

Atramos galvai gali būti dviejų spalvų: 

šviesiai ir tamsiai pilkos.

 2.9498.0.088.000.1    13.4 €

šviesiai pilka tamsiai pilka

Šia spalva pažymėtose zonose
nerekomenduojame montuoti vonios

Vonios maišytuvo ar užpildymo čiaupą 
rekomenduojame montuoti šiose zonose.

Įmontuojamas modelis

Vonia, įrengiama su uždengimu

maišytuvo montavimas ant vonios krašto

100% ACRYLIC
Grynas akrilas. Visi mūsų padėklai, vonios ir 

uždengimai yra pagaminti iš 100% sanitarinio akrilo.

Pagaminta Europos 

sąjungoje.

5 m. garantija 

vonioms

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.2021.0.000.000.1 asimetrinė vonia 160 × 80/70, dešininė,įmontuojamas 
modelis, be kojelių

185 l 215.9 €

 2.2121.0.000.000.1 asimetrinė vonia 160 × 80/70, kairinė, įmontuojamas 
modelis, be kojelių

185 l 215.9 €

 2.2221.0.000.000.1 asimetrinė vonia 160 × 80/70 montavimui 
su uždengimu, dešininė, be kojelių

185 l 238.4 €

 2.2321.0.000.000.1 asimetrinė vonia 160 × 80/70 montavimui 
su uždengimu, kairinė, be kojelių

185 l 238.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

  2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 
550 mm ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm 
vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 40/50 mm 
vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

 2.9629.3.000.000.1 priekinis uždengimas, kairinei voniai 100.9 €

 2.9629.4.000.000.1 priekinis uždengimas, dešininei voniai 100.9 €

 2.9629.5.000.000.1 šoninis uždengimas 56.5 €

 2.9629.6.000.000.1 kojelių rinkinys įmontuojamai voniai 16 €

 2.9629.7.000.000.1 kojelių rinkinys voniai su uždengimu 28 €

 2.9629.8.000.000.1 vonios uždengimo tvirtinimo elementai, 2 vnt. (atsarginė dalis) 2 €
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Visų vonios sienelių vidinis 

paviršius yra padengtas 

JIKA perla GLASS danga.

  3 metų garantija

  Tiesios Tigo vonios sienelės yra 

suderinamos ir su kitomis JIKA 

voniomis (išskyrus plienines Riga 

ir Riga mini vonias).

 Berėmė struktūra ir 6 mm saugus 

stiklas.

  Tvirti sidabro spalvos profi liai.

  Specialus stiklo paviršiaus 

padengimas JIKA perla GLASS.

PRIVALUMAI

vonios sienelės

VONIŲ SIENELĖS TIGO

3 m. garantija vonios 

sienelėms.

Vonios sienelių 

stiklo storis.

20 000 CYCLES 

Vonios sienelės išbandytos 20-iai 

tūkstančių atidarymo/uždarymo ciklų.

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

lenkta, kairės pusės modelis

lygi, kairės pusės

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.5621.1.002.668.1 vonios sienelė, lenkta, kairės pusės modelis, 6 mm 
stiklas, su JIKA perla GLASS apdaila

237.8 €

 2.5721.1.002.668.1 vonios sienelė, lenkta, dešinės pusės modelis, 6 mm 
stiklas, su JIKA perla GLASS apdaila

237.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.5621.2.002.668.1 vonios sienelė, kairės pusės modelis, 150 × 60 cm, 
6 mm stiklas, su JIKA perla GLASS apdaila

202.8 €

 2.5721.2.002.668.1 vonios sienelė, dešinės pusės modelis, 150 × 60 cm, 
6 mm stiklas, su JIKA perla GLASS apdaila

202.8 €



DUŠO KABINA IR DUŠO PADĖKLAS TIGO

TIGO asortimente - ir erdvi 100 × 80 cm plano 

bei 190 cm aukščio asimetriška dušo kabina, kuri suteikia 

kur kas daugiau komforto mažuose vonios kambariuose. 

5 m. garantija dušo 

kabinoms.

Dušo kabinų ir dušo durų 

aukštis.

Dušo kabinų ir dušo 

durų stiklo storis.

Dušo kabinų bėgeliai išbandyti 

20-iai tūkstančių atidarymo/

uždarymo ciklų.

Visų dušo stiklų vidinių sienelių 

paviršiaus yra padengtas JIKA 

perla GLASS danga.

Asimetrišką 100 x 80 cm padėklą galima įsigyti su neslidžiu 

paviršiumi. Šis specialus neslidus paviršiaus apdorojimas, 

atliekamas prieš degant gaminį, yra švelnus ir malonus 

paliesti. 

Lengvai valomas. 

Antislip 

Neslystantis paviršius uždedamas glazūruojant ir tada detalė išdegama – 

taip ji idealiai susilieja su paviršiaus struktūra. Sluoksnis yra ypač stabilus 

ir yra lengvai valomas bei atsparus rūgštims ir trynimui. Neslidus paviršius 

yra išbandytas pagal Vokietijos pramoninį standartą DIN 51097 ir užtikrina 

išskirtines neslydimo savybes.  

Iš sanitarinės keramikos pagaminti modernūs Tigo dušo padėklai gražiai tinka bet kuriame vonios kambaryje. Kaip ir visiems Jika keraminiams 

produktams, ilgas tarnavimo laikas yra garantuotas.

100% perdirbamas gaminys 

Santechninė keramika yra visiškai 

perdirbama; susmulkinta medžiaga gali 

būti grąžinta į gamybos procesą arba 

panaudota kitose pramonės srityse.

10 metų garantija visiems keraminiams 

produktams ir vonios kambario 

aksesuarams.
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 2.9471.0.004.000.1  2.9471.1.004.000.1  2.9471.2.004.000.1

17

252

dušo kabina

rekomenduojame

keraminis dušo padėklas

DUŠO KABINA IR DUŠO PADĖKLAS TIGO

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

papildomas Nr. 000 – balta
papildomas Nr. 600 – antislip

Dušo kabina, asimetriška, blizgus chromas, JIKA perla GLASS paviršiaus 
danga (vidinės pusės), kairinis/dešininis variantas

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

kairinis/dešininis 

variantas

kairinis variantas

dešininis variantas

kairinis variantas  8.5221.0

dešininis variantas  8.5221.1

kairinis variantas  8.5221.0

dešininis variantas  8.5221.1

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5221.1.000.000.1 keraminis dušo padėklas, asimetrinis, 
100 × 80 cm, dešininis

159.7 €

 8.5221.1.600.000.1 keraminis dušo padėklas, asimetrinis, 
100 × 80 cm, dešininis, apsauga nuo slydimo 
„anti-slip“

171.6 €

 8.5221.0.000.000.1 keraminis dušo padėklas, asimetrinis, 
100 × 80 cm, kairinis

159.7 €

 8.5221.0.600.000.1 keraminis dušo padėklas, asimetrinis, 
100 × 80 cm, kairinis, apsauga nuo slydimo 
„anti-slip“

171.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams 
 90 mm, su nerūdijančio plieno gaubteliu 
 113 mm, 54 l/min, su montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 
290 × 50 mm

6.5 €

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis  

(mm)

Storis 

(mm)

Stiklo 

apdaila
Kaina

 2.5121.1.002.668.1 980 × 780 1950 6 skaidrus 396.9 €

 2.5121.1.002.666.1 980 × 780 1950 6 arktinis 416.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9471.0.004.000.1 stiklo valytuvas, chromuotas 10.4 €

 2.9471.1.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas ant dušo kabinos, chromuotas 15.4 €

 2.9471.2.004.000.1 stiklo valytuvas, kabinamas prie sienos, chromuotas 16.5 €



MAIŠYTUVAI TIGO

Privalumai

ECODISK CLEAN TOUCH ANTI-TWIST

2 m. garantija 

dušo 

aksesuarams

5 m. garantija 

maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Į dušo komplektą įeina

rankinis dušas, žarna,

laikiklis arba dušo stovas.

 prailginta 5 metų garantija

 keraminės kasetės, sistema ECODISK (Ispanija)

 perlatoriai pagaminti iš specialios medžiagos atsparios vandens akmeniui Neoperl (Vokietija)

 perjungėjas - su atbuliniu vožtuvu nuo užteršto vandens įsiurbimo

 jungiamoji nerūdijančio plieno žarna Tucai (Ispanija)

ECODISK kasetė leidžia

kontroliuoti vandens srovę ir

temperatūrą bei sutaupyti iki

50% sąnaudų.

Funkcija, skirta paleng-

vinti dušo purkštukų valymą; 

minkšta guma užtikrina, 

kad kieto vandens apnašas 

lengvai pašalinsite tiesiog 

perbraukę pirštu.

Visos dušų žarnos 

turi tvirtinimo konuse 

paslėptą sistemą, 

kuri neleidžia joms 

persisukti
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sieninis praustuvo maišytuvas su medicinine svirtele

MAIŠYTUVAI TIGO

praustuvo maišytuvas

bidė maišytuvast

sieninis plautuvės maišytuvas

praustuvo maišytuvas su medicinine svirtele

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio, Lyra ir Rio.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

ECODISK
Kasetė leidžia kontroliuoti 

vandens srovę ir temperatūrą 

bei sutaupyti iki 50 % sąnaudų!

5 m. garantija 

maišytuvams

(kasetėms ir 

paviršiams).

2 m. garantija dušo 

aksesuarams

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1118.1.004.001.1 praustuvo maišytuvas 
su dugno vožtuvu

63.2 €

 3.1118.1.004.000.1 praustuvo maišytuvas 
be dugno vožtuvo

51.3 €

 3.1118.1.004.004.1 praustuvo maišytuvas
su dugno vožtuvu Click-Clack

64.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1118.7.004.230.1 sieninis plautuvės maišytuvas, sukiojamo snapo ilgis 210 mm, 
be dugno vožtuvo, chromas

84.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4118.1.004.001.1 bidė maišytuvas su dugno vožtuvu 64.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5118.7.004.239.1 sieninis praustuvo maišytuvas su medicinine svirtele, sukiojamo 
snapo ilgis 200 mm, be dugno vožtuvo, chromas

84.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1118.1.004.119.1 praustuvo maišytuvas su medicinine svirtele, be dugno vožtuvo, 
chromas

60.4 €



MAIŠYTUVAI TIGO

vonios /  dušo maišytuvas be dušo komplekto

dušo maišytuvas be dušo komplekto

potinkinis vonios /  dušo maišytuvas be dušo komplekto

potikinis dušo maišytuvas be dušo komplekto

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio, Lyra ir Rio.

ECODISK
Kasetė leidžia kontroliuoti 

vandens srovę ir temperatūrą 

bei sutaupyti iki 50 % sąnaudų!

5 m. garantija 

maišytuvams

(kasetėms ir 

paviršiams).

2 m. garantija dušo 

aksesuarams

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2118.7.004.000.1 sieninis vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto 66.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3118.7.004.000.1 sieninis dušo maišytuvas be dušo komplekto 53.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2118.6.004.000.1 potinkinis vonios / dušo maišytuvas be dušo komplekto 95.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3118.6.004.000.1 potinkinis dušo maišytuvas be dušo komplekto 64.9 €
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MAIŠYTUVAI TIGO

plautuvės maišytuvas

plautuvės maišytuvas

plautuvės maišytuvas

žarnos jungtis

sieninis plautuvės maišytuvas

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio, Lyra ir Rio.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

ECODISK
Kasetė leidžia kontroliuoti 

vandens srovę ir temperatūrą 

bei sutaupyti iki 50 % sąnaudų!

5 m. garantija 

maišytuvams

(kasetėms ir 

paviršiams).

2 m. garantija dušo 

aksesuarams

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvaris, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5118.1.004.300.1 plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu, chromuotas 94 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5118.1.004.000.1 plautuvės maišytuvas 72 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5118.1.004.200.1 plautuvės maišytuvas 54.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5118.7.004.210.1 sieninis plautuvės maišytuvas 61.8 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA OLYMP DEEP

Įleiskite į savo namus trupinėlį gamtos! Naujosios Olymp Deep serijos emocinį 

turinį sudaro nepaprastai malonūs pojūčiai liečiant lygų medį, taip pat akims 

malonūs diskretiški ir švarūs balti tonai bei uosio arba auksinio ąžuolo spalvos 

dekoras. Užapvalintas spintelės fasadas yra akį traukiantis vonios kambario 

elementas – tarsi koks masyvaus kamieno medis miško gilumoje. 



VONIOS ĮRANGOS SERIJA OLYMP DEEP

Šiame paveikslėlyje parodyti mūsų nauji produktai – „Jika“ sienų ir grindų plytelės. Čia pavaizduotos „FLY Beige“ 25×70 sienų 

plytelės ir „RENO Sapeli“ 16×101 R (24.6×101 R) grindų plytelės.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA OLYMP DEEP

„OLYMP Deep“ praustuvas vonios kambaryje 

traukia dėmesį ne tik sukomplektuotas su 

„Olymp Deep“ baldais, bet ir su sifonu, sifono 

gaubtu ar stovu. 

Jo apvalios formos puikiai dera su mūsų 

naujaisiais unitazais ir bidė. Keraminiai 

gaminiai idealiai dera su naujaisiais „Olymp 

Deep“ maišytuvais. Praustuvas išsiskiria 

komplektuojamas su aukštesniu, tvirtu, 

patvariu maišytuvu; žemas maišytuvas idealiai 

tinka mažesniems praustuvams.

Paprastos ir grynos linijos, švelniai 

užapvalintos briaunos. Olymp Deep praustuvų 

ir baldų dizainas taip pat būdingas šią seriją 

papildantiems unitazams ir bidė. 

Galima rinktis iš pastatomų, pakabinamų 

arba kombinuotų unitazų. Visi variantai yra 

patrauklūs savo šiuolaikinėmis formomis, 

idealiais smulkiais elementais, jie išsiskiria 

mažomis vandens sąnaudomis. 

Olymp Deep unitazams daliniam nuleidimui 

užtenka 3 litrų vandens, o pilnam nuleidimui 

reikia tik 4,5 litro. 
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PRODUKTŲ APŽVALGA OLYMP DEEP

Mūsų potinkinių modulių asortimentą žiūrėkite skyriuje „Potinkiniai Moduliai“
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HERITAGE GENERIC

PRODUKTŲ APŽVALGA OLYMP DEEP

Heritage ir Generic serijos vonios kambario aksesuarus
galitexy rasti atskirame katalogo skyriuje.

Dušo padėklus Olymp 
rekomenduojame komplektuoti su 
Cubito pure, Cubito, Mio ir Lyra plus 
dušo kabinomis.
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA OLYMP DEEP

SLOWCLOSE
Specialus lankstų 

mechanizmas, sulėtinantis 

dangčio užsidarymą.

10 metų garantija sanitari-

nei keramikai.

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai unitazo 

keramikos paviršiai – vandens 

paskirstymo lankas ir nuotakas.

Nesenstanti grynų serijos Mio formų 

elegancija visada išlieka moderni. Jos 

paprastumas derinamas su netikėtomis 

detalėmis.

Olymp Deep praustuvas yra tiesiog nepaprastas. Jis traukia dėmesį savo nuostabiomis 

ir grynomis linijomis, yra erdvus ir platus, turi daug vietos daiktams susidėti, yra 

pakankamai gilus ir išsiskiria savo dailiu ir paprastu dizainu. Jį galima derinti su sifonu, 

keraminiu sifono uždengimu, stovu arba originalia spintele. 
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KERAMIKA OLYMP DEEP

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm su sifono gaubtur

mažas praustuvas 45 cm

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm su stovu

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 134 139 Kaina 

balta

 8.1261.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x x x 30.6 €

 8.1261.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 31.4 €

 8.1261.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 32.8 €

 8.1261.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 34.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 134 139 Kaina 

balta

 8.1561.4.000.yyy.1 mažas praustuvas 45 cm x x x x 30.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 175 iki 270 mm, 
vandens sandariklio aukštis 75 mm, pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais 
apvadais (gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

L B A H C D

50 cm 500 410 190 180 50 180

55 cm 550 420 195 190 50 280

60 cm 600 450 195 190 50 280

65 cm 650 480 195 190 50 280

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 134 139 Kaina 

balta

 8.1261.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x x x 30.6 €

 8.1261.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 31.4 €

 8.1261.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 32.8 €

 8.1261.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 34.9 €

 8.1961.1.000.000.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu  
(gam. Nr.: 8.9001.3.000.000.1)

31.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 134 139 Kaina 

balta

 8.1261.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x x x 30.6 €

 8.1261.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 31.4 €

 8.1261.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 32.8 €

 8.1261.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 34.9 €

 8.1961.0.000.000.1 praustuvo stovas 32.1 €



23 cm

51 cm
51 cm

KERAMIKA OLYMP DEEP

mažas praustuvas 50 × 23 cm

pakabinamas unitazas

pakabinama bidė  

Atkreipkite dėmesį į įrengimo aukštį.

Atkreipkite dėmesį į įrengimo aukštį. Atkreipkite dėmesį į įrengimo aukštį.

DUAL FLUSH
Vandenį taupanti dvigubo 

nuleidimo sistema, leidžianti 

pasirinkti 4,5 arba 3 litrus 

nuplovimui.

10 metų garantija 

sanitarinei keramikai.

SLOWCLOSE
Specialus lankstų

mechanizmas, 

sulėtinantis dangčio 

užsidarymą.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 Kaina 
balta

 8.1561.5.000.yyy.1 mažas praustuvas 50 × 23 cm x x 31.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 8.2061.0.000.000.1 pakabinamas unitazas, gilaus nuplovimo 70.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9361.0.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu,
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais

33.9 €

 8.9361.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu,
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais,
su užsidarymą lėtinančia sistema Slowclose

51.3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

 8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 175 iki 270 mm, 
vandens sandariklio aukštis 75 mm, pralaidumas 45 l/min., su 
dekoratyviniais apvadais (gali būti naudojamas be jų) 

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 304 302 Kaina

balta

 8.3061.2.000.yyy.1 pakabinama bidė x x 78.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys, balti varžtų galvučių gaubteliai 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys, chromuoti varžtų galvučių gaubteliai 3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €
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KERAMIKA OLYMP DEEP

pastatomas unitazas

kombinuotas unitazas su horizontal iu nuotaku

pastatoma bidė

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai 

unitazo keramikos

paviršiai – vandens 

paskirstymo lankas ir

nuotakas.

VARIO
Nuotaką VARIO 

galima jungti prie

kanalizacijos 

vertikaliai, 

horizontaliai

ir įstrižai.

WC SĖDYNĖ 
ANTIBAK
Sėdynių gamybos 

žaliava prisodrinta

ilgalaikį antibakterinį ir 

antigrybelinį

poveikį turinčiais 

elementais.

Antibak

sidabro

jonų

elementai

Bakterios

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina

balta

 8.2161.5.000.000.1 pastatomas unitazas, glaudžiamas prie sienos (su 
montavimo rinkiniu)

x x 91.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9361.0.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu,
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais

33.9 €

 8.9361.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai 
numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais, su užsidarymą lėtinančia 
sistema Slowclose

51.3 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako tipas Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina

balta

 8.2661.6.000.288.1 kombinuotas unitazas (su 
montavimo rinkiniu)

x x x x 121.9 €

 8.2661.6.000.289.1 kombinuotas unitazas (su 
montavimo rinkiniu)

x x x x 121.9 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina
balta 

 8.9361.0.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu,
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais

33.9 €

 8.9361.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, 
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais, 
su užsidarymą lėtinančia sistema Slowclose

51.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 302 Kaina

balta

 8.3261.2.000.302.1 pastatoma bidė, glaudžiama prie sienos (su montavimo rinkiniu) x 82.7 €



KERAMIKA OLYMP DEEP

kampinis praustuvas 55 cm

atsarginės dalys kombinuotiems unitazams

kombinuotas unitazas su vert ikal iu nuotaku

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina

balta

 8.1661.4.000.yyy.1 mažas praustuvas 50 cm x 53.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina
 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 175 iki 270 mm,
vandens sandariklio aukštis 75 mm, pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais 
apvadais (gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako tipas Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina

balta

 8.2661.7.000.288.1  kombinuotas unitazas (su 
montavimo rinkiniu)

x x x x 121.9 €

 8.2661.7.000.289.1 kombinuotas unitazas (su 
montavimo rinkiniu)

x x x x 121.9 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina
balta 

 8.9361.0.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu,
lengvai numontuojama, su metaliniais tvirtinimo elementais

33.9 €

 8.9361.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu, lengvai numontuojama, 
su metaliniais tvirtinimo elementais, su užsidarymą lėtinančia sistema Slowclose”

51.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 
mechani-

zmu

Nuotako tipas

  

Kaina

balta

 8.2561.6.000.000.1 kombinuoto unitazo
puodas, gilaus nuplovimo

x 79.4 €

 8.2561.7.000.000.1 kombinuoto unitazo
puodas, gilaus nuplovimo

x 79.4 €

 8.2861.2.000.000.1 bakelis, šoninis vandens įvadas 3/8“, 
be nuplovimo mechanizmo

x 59.1 €

 8.2861.2.000.288.1 bakelis, šoninis vandens įvadas 3/8“, 
nuplovimo mechanizmas, dviejų 
režimų: 6(4,5)/3 l

x x 79 €

 8.2861.3.000.000.1 bakelis, apatinis vandens įvadas 1/2“, 
be nuplovimo mechanizmo

x 59.1 €

 8.2861.3.000.289.1 bakelis, apatinis vandens įvadas 1/2“, 
nuplovimo mechanizmas, dviejų 
režimų: 6(4,5)/3 l

x x 79 €

 8.2861.4.000.000.1 bakelio dangtelis 22 €

8.9262.8.000.000.1 išleidimo vožtuvas 18.4 €

 8.9777.2.000.000.1 bakelio ir unitazo puodo sujungimo 
rinkinys 1 vnt.

0.7 €

 8.9175.3.000.000.1 pastatomų unitazų ir bidė
tvirtinimo komplektas

2.7 €

8.9162.3.000.000.1 Dual Flush Geberit dvigubo nuleidimo 
mechanizmo komplektas bakeliui 
8.2861.2xxx.288.1 su šoniniu įvadu 

19.1 €

8.9162.4.000.000.1 Dual Flush Geberit dvigubo nuleidimo 
mechanizmo komplektas bakeliui 
8.2861.3xxx.289.1 su apatiniu įvadu 

21.1 €

8.9262.5.000.000.1 šoninės bakelio skylės kaištis 1.6 €

8.9262.6.000.000.1 dvigubo nuleidimo mygtukas 5.5 €

8.9262.7.000.000.1 pripylimo vožtuvas, plastikinis sriegis, 
šoninis vandens įvadas

9.1 €

8.9262.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas, plastikinis sriegis, 
apatinis vandens įvadas

14.2 €
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KERAMIKA OLYMP DEEP

mažas kampinis praustuvas 45 cm

paaukštintas kombinuotas unitazas Olymp

atsarginės dalys kombinuotiems unitazams Olymp

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 
mechani-

zmu

Nuotako tipas

  

Kaina

balta

 8.2461.7.000.000.1 unitazo puodas x 63.7 €

 8.2461.6.000.000.1 unitazo puodas x 63.7 €

 8.9135.3.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.3 €

 8.9135.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.9 €

 8.9136.3.000.000.1 mygtukas D2D 1.9 €

 8.9136.2.000.000.1 nuleidimo vožtuvas D2D 6.4 €

 8.2761.2.000.000.1 unitazo bakelis x 46 €

 8.2761.3.000.000.1 unitazo bakelis x 46 €

  8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 2.7 €

 8.2761.4.000.000.1 bakelio dangtis 14.8 €

raised WC pan 45 cm (8.2361.8)

raised WC pan 45 cm (8.2361.9)

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina

balta

 8.1661.2.000.yyy.1 mažas kampinis praustuvas 45 cm x 33.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas 
nuo 175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų)

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 
mechani-

zmu

Nuotako tipas Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina

balta

 8.2361.6.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 50 cm x x

89.4 €

 8.2361.7.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 50 cm x x

89.4 €

 8.2761.2.000.241.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

 8.2761.3.000.242.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens įvadas

 

Su 
nuleidimo 
mechani-

zmu

Nuotako tipas Su detalių 

rinkiniu 

montavimu

Kaina

balta

 8.2361.9.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 46 cm

x x 89.4 €

 8.2361.8.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 46 cm

x x 89.4 €

 8.2761.2.000.241.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

 8.2761.3.000.242.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9328.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Olymp (su antibakteriniu efektu ir 
plieninėmis sąvaromis)

22.6 €

 8.9328.1.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Olymp (su antibakteriniu efektu ir 
plastikinėmis sąvaromis)

38.8 €

 8.9328.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu efektu ir plastikinėmis 
sąvaromis)

12.5 €

 8.9328.2.300.063.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu efektu ir plieninėmis 
sąvaromis, tiktai baltos spalvos)

13.8 €

 8.9328.4.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Olymp (su antibakteriniu 
efektu, plieninėmis sąvaromis ir užsidarymą lėtinančia sistema 
SLOWCLOSE ir plieninėmis sąvaromis)

52.9 €

 8.9011.0.000.000.1 prailgintas komplektas vandens įvadui, 1 m, su guminėmis tarpinėmis 8.9 €



PRIVALUMAI BALDAI OLYMP DEEP

uosio apdaila

Keraminis praustuvas 

elegantiškai papildo išskirtinės 

formos spintelę.

Maža Olymp Deep pakabinama 

spintelė papildo stilingus 

vonios kambario baldus 

nepriklausomai nuo to, kurį iš 

trijų galimų dekoravimo variantų 

pasirinktumėte. Priklausomai nuo 

vonios kambario išplanavimo 

galima rinktis kairėn ir dešinėn 

atidaromas dureles. 

auksinio ąžuolo apdailabalta apdaila

Aukštose spintelėse galima 

sudėti švarius rankšluosčius ir 

daugelį kitų būtinų dalykų. Vidinės 

lentynos pagamintos iš tokios 

pačios medžiagos, kaip ir spintelės 

korpusas. 

Olymp Deep veidrodinės 

spintelės turi dvi vidines lentynas. 

Jos gali turėti lizdą ir jungiklį. 

Užapvalintų Olymp Deep baldų 

rankenėlių forma yra itin paranki. 

Rankenėlės pagamintos iš 

nerūdijančio plieno. 

Spintelė su iki galo ištraukiamu 

stalčiumi pasižymi praktišku 

vidaus išdėstymu. Stalčius yra 

padalintas į dvi dalis, kad daiktus 

būtų galima išdėstyti aiškiai ir 

tvarkingai. 

Pilnai 

ištraukiami 

stalčių bėgeliai.

Stalčių bėgeliai 

su automatinio 

užsidarymo 

sistema.

WATERPROOF + ABS
Stalčių bėgeliai 

su automatinio 

užsidarymo sistema.

30 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės 

durelių furnitūra, 

išbandyta 30-čiai 

tūkstančių atidarymo/

uždarymo ciklų.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI OLYMP DEEP

spintelė 50 cm praustuvui

spintelė 55 cm praustuvui

spintelė 65 cm praustuvui

spintelė 60 cm praustuvui

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5413.1.434.500.1 spintelė 50 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 180.4 €

 4.5413.1.434.340.1 spintelė 50 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 224.8 €

 4.5413.1.434.341.1 spintelė 50 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 225 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5413.2.434.500.1 spintelė 55 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 186.1 €

 4.5413.2.434.340.1 spintelė 55 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 229.4 €

 4.5413.2.434.341.1 spintelė 55 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 230.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5413.3.434.500.1 spintelė 60 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 191.6 €

 4.5413.3.434.340.1 spintelė 60 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 232 €

 4.5413.3.434.341.1 spintelė 60 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 238 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5413.4.434.500.1 spintelė 65 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 196.8 €

 4.5413.4.434.340.1 spintelė 65 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 239 €

 4.5413.4.434.341.1 spintelė 65 cm praustuvui, 1 stalčius, lenktas fasadas 245.7 €
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VONIOS KAMBARIO BALDAI OLYMP DEEP

pusaukštė spintelė,  pakabinama

aukšta spintelė,  pakabinama

veidrodinė spintelė

veidrodis

šviestuvas Horizon

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5414.1.434.500.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

100.7 €

 4.5414.1.434.340.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

113.1 €

 4.5414.1.434.341.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

120.7 €

 4.5414.2.434.500.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

100.7 €

 4.5414.2.434.340.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

113.1 €

 4.5414.2.434.341.1 pusaukštė spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

120.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5416.1.434.500.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 50 cm

122.4 €

 4.5416.1.434.340.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 50 cm

135 €

 4.5416.1.434.341.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 50 cm

142.7 €

 4.5416.3.434.500.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 60 cm

127.6 €

 4.5416.3.434.340.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 60 cm

142 €

 4.5416.3.434.341.1 veidrodinė spintelė 
(kairinė/dešininė) 60 cm

150.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 
Kaina

balta

 4.5416.5.434.500.1 veidrodis 50 cm, ant plokštės 66.2 €

 4.5416.7.434.500.1 veidrodis 60 cm, ant plokštės 68.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.1.039.000.1 šviestuvas Horizon baldams, IP44 , 2x G9, max. 33 W 26.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / priekinės dalies spalva

balta uosio auksinio 
ąžuolo

 4.5415.1.434.500.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

156.9 €

 4.5415.1.434.340.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

186.3 €

 4.5415.1.434.341.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
kairinės durelės

205.2 €

 4.5415.2.434.500.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

156.9 €

 4.5415.2.434.340.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

186.3 €

 4.5415.2.434.341.1 aukšta spintelė, pakabinama, 
dešininės durelės

205.2 €
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DUŠO PADĖKLAI OLYMP DEEP

akri l iniai  kvadratiniai  padėklai  OLYMP

akri l iniai  pusapvaliai  padėklai  OLYMP

  5 metų garantija.

  Dušo padėklai pagaminti iš 100% akrilo.

  Ant pagrindo montuojami ir įleidžiami modeliai. 

  Slydimą mažinantis paviršiaus padengimas.

  Geros izoliacinės savybės.

 Šiltas paviršius.

  Stabili spalva.

  Lengva prižiūrėti.

Pusapvalius dušo padėklus Olymp rekomenduojama derinti su dušo kabinomis 

Cubito pure, Cubito, Mio arba Lyra plus.

Privalumai:

ANTISLIP
Speciali slydimą mažinanti 

danga padės Jums išvengti 

nepatogumo ar net galimų 

susižeidimų prausiantis.

100% ACRYLIC
Grynas akrilas Visi mūsų padėklai, 

vonios ir uždengimai yra pagaminti iš 

100% sanitarinio akrilo.

Pagaminta 

Europos Sąjungoje.
5 m. garantija vonioms

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

įleidžiamas

ant grindų

ant grindų

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1182.1.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, statomas, 800 × 800 mm, baltas 93.9 €

 2.1182.2.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, statomas, 900 × 900 mm, baltas 106.2 €

 2.1182.3.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, statomas, 1000 × 1000 mm, baltas 110 €

 2.1183.1.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, įleidžiamas, 800 × 800 mm, baltas 93.9 €

 2.1183.2.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, įleidžiamas, 900 × 900 mm, baltas 106.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9482.4.000.000.1 sifonas dušo padėklams, 50/40 mm, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su JIKA logotipu, pratakumas 39 l/min.

8.6 €

 2.9555.6.000.000.1 akrilinių dušo padėklų kojelės 21.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1382.1.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas, statomas, 
800 × 800 mm, spindulys 550 mm, baltas

82.1 €

 2.1382.2.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas, statomas,
900 × 900 mm, spindulys 550 mm, baltas

96.7 €

 2.1382.3.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas, statomas,
1000 × 1000 mm, spindulys 550 mm, baltas

99.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9482.4.000.000.1 sifonas dušo padėklams, 50/40 mm, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 39 l/min.

8.6 €

 2.9555.6.000.000.1 akrilinių dušo padėklų kojelės 21.8 €
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI OLYMP DEEP

Termostato privalumai
  Greitis ir tikslumas. Greita reakcija.
Aukštos kokybės termostatinis vožtuvas leidžia akimirksniu sumaišyti 

reikiamos temperatūros vandenį. 

  Vandens taupymas. Vandenį taupyti padedantis  „Eco stop“ 
mygtukas.
Termostatinis dušo stovas turi vandens srauto reguliavimo vožtuvą, 

kuris įspėja, kada pasiekiama pusė maišytuvo projektinio srauto. Norint 

nustatyti didesnį srauto greitį, reikia nuspausti mygtuką.

   Sauga – saugantis „Safety stop“ mygtukas.
Termostatinis reguliavimo vožtuvas turi įmontuotą saugos mygtuką, 

kuris neleidžia nustatyti aukštesnės nei 38 °C vandens temperatūros. 

Norint nustatyti aukštesnę nei 38 °C vandens temperatūrą (bet ne 

aukštesnę kaip 50 °C) reikia nuspausti mygtuką.

  Karšto vandens tiekimo blokavimas:  nutrūkus šalto vandens 

tiekimui, išmanus termostatas reaguoja akimirksniu ir užblokuoja 

karšto vandens tiekimą, taip apsaugant naudotoją nuo nusiplikymo.

   Stabili nustatyta vandens temperatūra: išmanus termostatas 

užtikrina vienodą vandens temperatūrą, ji visiškai nesvyruoja.

   Dvigubas perjungiklis: termostatinis vonios ir dušo stovas turi 

perjungiklį, kuriuo galima keisti vandens srautą: pilti vandenį į vonią, 

nukreipti srautą į rankinį arba į virš galvutės montuojamą dušą.

  Prailginta penkerių metų garantija

  Platus produktų asortimentas

  37 mm skersmens kokybiškos keraminės kasetės su 

ECODISK sistema (Ispanija)

  Praustuvo maišytuvai su vandenį taupančiais aeratoriais

  Srauto greitis 5,7 l/min., Neoperl technologija

  Aeratoriai pagaminti iš specialios medžiagos, kuri 

neleidžia kauptis kalkėms

  Dviejų aukščių praustuvų maišytuvai 

  Su metaliniu dugno vožtuvu arba „Click-Clack“ dugno 

uždarymo mechanizmu

  Sieniniai vonios ir dušo maišytuvai turi vienpusio 

pralaidumo vožtuvus, kurie neleidžia užsilaikyti 

nešvariam vandeniui   

  Kokybiškos nerūdijančiojo plieno jungiančiosios 

žarnelės iš Tucai (Ispanija) 

  Platus modelių su medicinine rankena asortimentas 

  Visi maišytuvai surenkami ir 100% išbandomi mūsų 

gamykloje Znoime

  Platus dušo priedų asortimentas

Privalumai:

Tarp pagrindinių termostatinių maišytuvų privalumų yra greitas 

temperatūros nustatymas ir galimybė išlaikyti vienodą vandens 

temperatūrą nepriklausomai nuo tiekiamo vandens slėgio / 

temperatūros svyravimų. Saugumas taip pat yra svarbus veiksnys; 

maišytuvai turi keletą saugos savybių. Nutrūkus šalto vandens 

tiekimui termostatas suveikia akimirksniu ir uždaro maišytuvą 

bei taip apsaugo naudotoją nuo nusiplikymo. Dar viena saugos 

savybė yra integruotas mygtukas, kurį reikia nuspausti norint 

leisti aukštesnės nei 38 °C vandenį. Jeigu naudotojas pageidauja 

nustatyti aukštesnę temperatūrą, jis privalo nuspausti šį mygtuką ir 

reguliuoti temperatūrą daugiausia iki 50 °C. Ši saugos savybė yra 

nepaprastai svarbi patiems mažiausiems naudotojams – vaikams.

Termostatiniai maišytuvai

2 m. garantija dušo 

aksesuarams

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams

(kasetėms ir

paviršiams).
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI OLYMP DEEP

praustuvo maišytuvas

praustuvo maišytuvas

bidė maišytuvas

plautuvės maišytuvas

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio, Lyra ir Rio.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams

(kasetėms ir

paviršiams).

Visi vandens

maišytuvai bandomi

70 000 ciklų.

6 l/min
Vandens srauto 

greitis 6 l/min.

ECODISK
ECODISK kasetė leidžia kontroliuoti 

vandens srovę ir temperatūrą bei 

sutaupyti iki 50% sąnaudų!

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511U.1.004.230.1 viensvirtis plautuvės maišytuvas, žemas sukiojamas snapas 
210 mm

59.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  3.111U.1.004.111.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, 
snapas 103 mm, vandens srautas 5,7 l/min

57.4 €

  3.111U.1.004.119.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, su 
medicinine svirtele, snapas 103 mm, vandens srautas 5,7 l/min

61.3 €

  3.111U.1.004.110.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, 
snapas 103 mm, vandens srautas 5,7 l/min

49.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  3.111U.8.004.120.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, aukštesnis 
modelis, snapas 120 mm, vandens srautas 5,7 l/min

61.3 €

  3.111U.8.004.129.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, su 
medicinine svirtele, aukštesnis modelis, snapas 120 mm, 
vandens srautas 5,7 l/min

65.1 €

 3.111U.8.004.124.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas su nuspaudžiamu dugno 
vožtuvo, aukštesnis modelis, snapas 120 mm, vandens srautas 
5,7 l/min

71.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.411U.1.004.111.1 viensvirtis bidė maišytuvas su dugno vožtuvu 64.4 €
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI OLYMP DEEP

viensvirt is vonios maišytuvas

viensvirt is dušo maišytuvas

plautuvės maišytuvas su aukštu snapu

potinkinis vonios maišytuvas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211U.6.004.000.1 potinkinis vonios/dušo maišytuvas, su perjungikliu 95.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211U.7.004.131.1 sieninis viensvirtis vonios maišytuvas su dušo komplektu 
(rankinis dušas, ∅ 80 mm, 3 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m, 
rankinio dušo laikiklis

83.8 €

 3.211U.7.004.400.1 sieninis viensvirtis vonios maišytuvas be dušo komplekto 62.8 €

 3.211U.7.004.409.1 sieninis viensvirtis vonios maišytuvas be dušo komplekto, su 
medicinine svirtele

76.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311U.7.004.131.1 sieninis viensvirtis dušo maišytuvas su dušo komplektu (rankinis 
dušas, ∅ 80 mm, 3 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m, rankinio 
dušo laikiklis)

76.9 €

 3.311U.7.004.400.1 sieninis viensvirtis dušo maišytuvas be dušo komplekto 55.7 €

 3.311U.7.004.409.1 sieninis viensvirtis dušo maišytuvas be dušo komplekto, su 
medicinine svirtele

62.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511U.1.004.260.1 viensvirtis plautuvės maišytuvas, aukštas sukiojamas snapas 69.8 €
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MAIŠYTUVAI IR AKSESUARAI OLYMP DEEP

potinkinis dušo maišytuvas

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio, Lyra ir Rio.
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sieninis termostatinis vonios maišytuvas su dušo komplektu

sieninis termostatinis dušo maišytuvas su dušo komplektu

Visose dušų žarnose integruota nuo susisukimo apsauganti sistema Anti Twist.

žarnos jungtis

dušo žarna

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311U.6.004.000.1 potinkinis dušo maišytuvas 64.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.231U.7.004.271.1 sieninis termostatinis vonios maišytuvas su dušo komplektu 
(rankinis dušas, ∅ 100 mm, 3 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m, 
rankinio dušo laikiklis)

175.1 €

 3.231U.7.004.400.1 sieninis termostatinis vonios maišytuvas be dušo komplekto 150.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.331U.7.004.271.1 sieninis termostatinis dušo maišytuvas su dušo komplektu 
(rankinis dušas, ∅ 100 mm, 3 srovės režimai, dušo žarna 1,7 m, 
rankinio dušo laikiklis)

140 €

 3.331U.7.004.400.1 sieninis termostatinis dušo maišytuvas be dušo komplekto 115.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6227.0.004.011.1 Lyra dušo žarna 1,7 m, žalvarinė, dvigubo pynimo, chromuota 10 €

 3.6227.0.004.021.1 Lyra dušo žarna 2 m, žalvarinė, dvigubo pynimo, chromuota 11 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvarinis, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE IR PETIT

„Cube“ vonios kambario serija atspindi dabarties tendencijas. Aiškių geometrinių 

formų vonios kambario baldai ir išsiskiriantis praustuvas su plokščia erdve 

daiktams susidėti derinami su veidrodžiais, dėl kurių kiekvienas vonios kambarys 

atrodo kur kas didesnis.

Idealus minimalistinis vonios kambarys. Bazinį „Petit“ komplektą sudaro mažas 

praustuvas (40x 23cm), kuris gali būti su skyle maišytuvui dešinėje pusėje, ir 

spintelė; jį galima papildyti veidrodine spintele arba atskiru veidrodžiu (visais 

atvejais su apšvietimu).



VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE

spintelė su praustuvu 45 cm

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

„Cube“ vonios kambario serija atspindi dabarties tendencijas. Aiškių geometrinių formų vonios kambario baldai ir išsiskiriantis 

praustuvas su plokščia erdve daiktams susidėti derinami su veidrodžiais, dėl kurių kiekvienas vonios kambarys atrodo kur kas 

didesnis. Spintelės gali būti aštuonių skirtingų pločių (nuo 45 iki 120 cm) ir dviejų spalvų: lakuotos baltai arba elegantiškos 

tamsaus ąžuolo spalvos. Daiktus susidėti galima į spintelę arba iki galo ištraukiamus stalčius.

Šiame paveikslėlyje parodyti mūsų nauji produktai – „Jika“ sienų ir grindų plytelės. Čia pavaizduotos „Cool Azul“ 25×70 ir „Cool 

Blanco“ 25×70 sienų plytelės, ir „Planet Blanco“ 31×31 ir „Planet Azul“ 31×31 grindų plytelės.

GARANTIJA
2 m. garantija vonios 

kambario baldams.

20 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės durelių furnitūra, išbandyta 

20-čiai tūkstančių atidarymo/uždarymo ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5362.1.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 45 × 43 cm 164.7 €

 4.5362.1.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 45 × 43 cm 164.7 €

 4.5362.2.176.300.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 45 × 43 cm 206.8 €

 4.5362.2.176.302.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 45 × 43 cm 206.8 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

Galima montuoti su maišytuvu dešinėje arba kairėje pusėje. 

Galima montuoti su maišytuvu dešinėje arba kairėje pusėje. 

spintelė su praustuvu 50 cm

spintelė su praustuvu 55 cm

spintelė su praustuvu 60 cm

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5364.1.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 50 × 34 cm 160.5 €

 4.5364.1.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 50 × 34 cm 160.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5361.1.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 55 × 43 cm 182 €

 4.5361.1.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 55 × 43 cm 182 €

 4.5361.2.176.300.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 55 × 43 cm 223 €

 4.5361.2.176.302.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 55 × 43 cm 223 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5363.1.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 60 × 34 cm 180.6 €

 4.5363.1.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 60 × 34 cm 180.6 €



VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui 

pakuotė
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

spintelė su praustuvu 100 cm

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

spintelė su praustuvu 65 cm

spintelė su praustuvu 80 cm

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5360.1.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 65 × 43 cm 201.1 €

 4.5360.1.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 65 × 43 cm 201.1 €

 4.5360.2.176.300.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 65 × 43 cm 239 €

 4.5360.2.176.302.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 65 × 43 cm 239 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5375.2.176.300.1 2 durelių spintelė su praustuvu 80 × 43 cm 209.6 €

 4.5375.2.176.302.1 2 durelių spintelė su praustuvu 80 × 43 cm 209.6 €

 4.5376.2.176.300.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 80 × 43 cm 244.9 €

 4.5376.2.176.302.1 2 stalčių spintelė su praustuvu 80 × 43 cm 244.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5365.1.176.300.1 spintelė su 2 durelėmis ir praustuvas 100 × 43 cm  263.2 €

 4.5365.1.176.302.1 spintelė su 2 durelėmis ir praustuvas 100 × 43 cm  263.2 €

 4.5365.2.176.300.1 spintelė su 2 stalčiais ir praustuvas 100 × 43 cm  311.1 €

 4.5365.2.176.302.1 spintelė su 2 stalčiais ir praustuvas 100 × 43 cm  311.1 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE

spintelė su dvigubu praustuvu 120 cm

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

* Spintelės tiekiamos su juodomis rankenėlėmis.

pusaukštė spintelė 75 cm

veidrodis ant plokštės

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, 

priekinės dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5366.1.176.300.1 spintelė su 4 durelėmis ir dvigubas praustuvas 120 × 43 cm  374.7 €

 4.5366.1.176.302.1 spintelė su 4 durelėmis ir dvigubas praustuvas 120 × 43 cm  374.7 €

 4.5366.2.176.300.1 spintelė su 4 stalčiais ir dvigubas praustuvas 120 × 43 cm 454.1 €

 4.5366.2.176.302.1 spintelė su 4 stalčiais ir dvigubas praustuvas 120 × 43 cm 454.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys, priekinės 

dalies spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5371.1.176.300.1 pusaukštė spintelė 75 cm 137.4 €

 4.5371.1.176.302.1 pusaukštė spintelė 75 cm 137.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5555.6.039.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 100 cm 60.1 €

 4.5555.6.039.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 100 cm 63.8 €

 4.5555.7.039.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 120 cm 68.1 €

 4.5555.7.039.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 120 cm 72.5 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA CUBE

Serijai Cube rekomenduojame veidrodžius serijos Zeta, Clear ir Cubito.

baldų CUBE pri jungimo matmenys

chromuotos spintel ių rankenėlės, 150 ir  200 mm

spintel ių kojelės

šviestuvas Horizon

šviestuvas Sunrise

šviestuvas Moonbox

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9158.3.176.000.1 CUBE spintelės su durelėmis rankenėlė, 
150 mm, chromuota, 1 vnt.

9 €

 4.9158.4.176.000.1 CUBE spintelės su stalčiais ir pusaukštės 
spintelės rankenėlė, 200 mm, chromuota, 
1 vnt.

10.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9440.2.176.000.1 CUBE spintelių kojelės, chromuotos, 1 pora, 
240 mm

17 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.2.039.000.1 dvigubas šviestuvas Sunrise, 
IP 44, 2x G9, max. 33 W

31 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.1.039.000.1 šviestuvas Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W 26.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.3.176.000.1 šviestuvas Moonbox IP44, 2x G9, max. 33 W 42.7 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA PETIT

Idealus minimalistinis vonios 

kambarys. Bazinį „Petit“ komplektą 

sudaro mažas praustuvas (40×23 

cm), kuris gali būti su skyle 

maišytuvui dešinėje pusėje, 

ir spintelė; jį galima papildyti 

veidrodine spintele arba atskiru 

veidrodžiu (visais atvejais su 

apšvietimu). Galima rinktis iš keturių 

spalvų.

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

GARANTIJA
2 m. garantija vonios 

kambario baldams

20 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės durelių 

furnitūra, išbandyta 

30-čiai tūkstančių atidarymo/

uždarymo ciklų.

spintelė su praustuvu 40 cm

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys

balta pilka tamsus ąžuolas vyšnia

 4.5351.1.175.300.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su 
praustuvu 40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE

93 €

 4.5351.1.175.301.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su 
praustuvu 40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE

102.4 €

 4.5351.1.175.302.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su 
praustuvu 40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE

93 €

 4.5351.1.175.308.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su 
praustuvu 40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE

93 €



VONIOS ĮRANGOS SERIJA PETIT

1+3 PACK
praustuvas + spintelė + veidrodis 

+ šviestuvas 
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas patogesniam 

transportavimui

spintelė su praustuvu 40 cm, veidrodinė spintelė ir  šviestuvas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys

balta pilka tamsus ąžuolas vyšnia

 4.5351.2.175.300.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 40 × 23 cm, su 
skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodinė spintelė ir šviestuvas

180.3 €

 4.5351.2.175.301.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 40 × 23 cm, su 
skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodinė spintelė ir šviestuvas

198.3 €

 4.5351.2.175.302.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 40 × 23 cm, su 
skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodinė spintelė ir šviestuvas

180.3 €

 4.5351.2.175.308.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 40 × 23 cm, su 
skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodinė spintelė ir šviestuvas

180.3 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA PETIT

šviesos vonios kambaryje 
Moonbox veidrodžių šviestuvai 

atitinka griežčiausią Europos 

standartą IEC 364-7-701. 

REKOMENDUOJAMA: elektros 

instaliacijos darbus turėtų atlikti 

kvalifi kuotas elektrikas.

1+3 PACK
praustuvas + spintelė + veidrodis 

+ šviestuvas 
–  saugus transportavimas
–  patogi krovimui ir nešimui pakuotė
–  modulinis pakavimas 

patogesniam transportavimui

šviestuvai

spintelė su praustuvu 40 cm, veidrodis ir  šviestuvas

1,8 m

apšvietimą galima

instaliuoti ne žemiau

kaip 1,8 m virš grindų

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva / durys

balta pilka tamsus ąžuolas vyšnia

 4.5351.4.175.300.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 
40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodis ir šviestuvas

142.1 €

 4.5351.4.175.301.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 
40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodis ir šviestuvas

156.3 €

 4.5351.4.175.302.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 
40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodis ir šviestuvas

142.1 €

 4.5351.4.175.308.1 spintelė su durelėmis (kairinės/dešininės), su praustuvu 
40 × 23 cm, su skyle maišytuvui DEŠINĖJE, veidrodis ir šviestuvas

142.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.2.039.000.1 dvigubas šviestuvas Sunrise, IP 44, 
2x G9, max. 33 W

31 €

 4.9430.1.039.000.1 šviestuvas Horizon, IP44, 2x G9, 
max. 33 W

26.7 €

 4.9430.3.176.000.1 šviestuvas Moonbox IP44, 2x G9, 
max. 33 W

42.7 €



VEIDRODŽIAI
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VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

Be veidrodžio neįsivaizduojamas joks vonios kambarys. „Clear“ 

veidrodžiai idealiai dera bet kuriame vonios kambaryje, bet Jums 

tikrai patiks ir kiti veidrodžiai. Norėdami užtikrinti jų kasdienį 

sklandų naudojimą, veidrodžius galite komplektuoti su „Jika“ 

šviestuvais.



Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

4.7J73.0.020.000.1 šviestuvas GEMMA 280, LED, IP44, 1×6W, 840 lm, 280×90×50 mm, 
su multisisteminiu adapteriu

53.1 €

4.7J73.0.120.000.1 šviestuvas GEMMA 490, LED, IP44, 1×6W, 840 lm, 494×112×14 mm, 
su multisisteminiu adapteriu

61.8 €

4.7J73.0.420.000.1 šviestuvas ELLA 300 LED, IP44, 1X6W, 600 lm, 300x80x80 mm, 
su multisisteminiu adapteriu

64.7 €

4.7J73.0.520.000.1 šviestuvas ELLA 500 LED, IP44, 1X6W, 745 lm, 500x80x80 mm, 
su multisisteminiu adapteriu

71.6 €

4.7J73.0.720.000.1 šviestuvas ABI 300 LED, IP44, 1X6W, 598 lm, 300x130x70 mm, 
su multisisteminiu adapteriu

73.1 €

 4.9423.1.173.000.1 šviestuvas VIOLA, apytiksliai matmenys 130 × 90 × 60 mm, IP44, su jungimo prie 
230 V dėžute, montuojamas ant veidrodžio krašto, 40 W

20.4 €

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI
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Veidrodžiams Clear gali būti užklijuojama plėvelė nuo rasojimo. Juk nesmagu, kai negali matyti veidrodyje savo atvaizdo po 

maudynių vonioje, pilnoje garų. Veidrodžiai Clear komplektuojami su šviestuvais, aiškiai bet neakinamai apšviečiančiais erdvę 

aplink veidrodį. Tokia šviesa ypač svarbi mažuose vonios kambariuose be dienos šviesos. Šviestuvai, atitinkantys IP44 saugumo 

reikalavimus pagal EN standartus, gali būti sumontuoti 60 cm atstumu nuo vonios.

veidrodis be apšvietimo

priedai veidrodžiams – šviestuvai

ViolaAbi

Ella

Viola

Gemma

Šviestuvus galima tvirtinti prie CLEAR veidrodžių ir bet kurio prie plokštės klijuojamo veidrodžio ar veidrodinės 
spintelės (atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus VIOLA šviestuvą veidrodinės spintelės durelės turi būti žemiau, 
o ELLA šviestuvo negalima montuoti ant veidrodinės spintelės).

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Matmuo Kaina

 4.5570.1.173.144.1 stačiakampis veidrodis su tvirtinimo elementais, tripusis aliuminio 
rėmas, su 5 mm nuožulna, galima komplektuoti šviestuvą ir/arba 
klijuoti plėvelę nuo rasojimo, max 574 × 274 mm; 45 × 81 cm

45 × 81 cm 65.8 €

 4.5571.1.173.144.1 stačiakampis veidrodis su tvirtinimo elementais, tripusis aliuminio 
rėmas, su 5 mm nuožulna, galima komplektuoti šviestuvą ir/arba 
klijuoti plėvelę nuo rasojimo, max 274 × 274 mm; 55 × 81 cm

55 × 81 cm 68.9 €

 4.5572.1.173.144.1 stačiakampis veidrodis su tvirtinimo elementais, tripusis aliuminio 
rėmas, su 5 mm užlaida, galima komplektuoti šviestuvą ir/arba 
klijuoti plėvelę nuo rasojimo, max 274 × 274 mm; 60 × 81 cm

60 × 81 cm 70.8 €

 4.5573.1.173.144.1 stačiakampis veidrodis su tvirtinimo elementais, tripusis aliuminio 
rėmas, su 5 mm nuožulna, galima komplektuoti šviestuvą ir/arba 
klijuoti plėvelę nuo rasojimo, max 574 × 274 mm; 70 × 81 cm

70 × 81 cm 75.3 €

 4.5576.1.173.144.1 stačiakampis veidrodis 100 × 81 cm su tvirtinimo elementais, su 
5 mm nuožulna, tripusis aliuminio rėmas, galima komplektuoti 
šviestuvą ir/arba plėvelę nuo rasojimo, max 574 × 274 mm

100 × 81 cm 100.6  €
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veidrodis su integruotu
LED apšvietimu

Šviesa vonios kambaryje

Clear veidrodžių šviestuvai 

atitinka griežčiausią 

Europos standartą IEC 

364-7-701. 

REKOMENDUOJAMA: 

elektros instaliacijos 

darbus turėtų atlikti 

kvalifi kuotas elektrikas.

Šildoma plėvelė neleidžia ore esančiai drėgmei kondensuotis ant veidrodžio paviršiaus. Maudantis vonioje arba prausiantis po 

dušu laikinai padidėja oro drėgnumas, bet ši plėvelė neleidžia veidrodžiams aprasoti. Principas labai paprastas (panašus, kaip 

ir šildomo galinio automobilio stiklo): veidrodžio nugarėlė šildoma didelės elektrinės varžos viela, esančia ant lipnios folijos, kuri 

prijungta prie elektros šaltinio.

veidrodis su integruotu
fl uorascenciniu apšvietimu

veidrodis su integruotu apšvietimu Clear

veidrodis su integruotu LED apšvietimu Clear

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

1,8 m

apšvietimą galima

instaliuoti ne žemiau

kaip 1,8 m virš grindų

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Matmuo Kaina

 4.5570.5.173.144.1 veidrodis su integruotu LED apšvietimu, IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima derinti su plėvele nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

45 × 81 cm 127.9 €

 4.5571.5.173.144.1 veidrodis su integruotu LED apšvietimu, IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima derinti su plėvele nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

55 × 81 cm 170.9 €

 4.5572.5.173.144.1 veidrodis su integruotu LED apšvietimu, IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima derinti su plėvele nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

60 × 81 cm 172.8 €

 4.5573.5.173.144.1 veidrodis su integruotu LED apšvietimu, IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima derinti su plėvele nuo rasojimo 
max 574 × 274 mm

70 × 81 cm 177.6 €

 4.5576.5.173.144.1 veidrodis su integruotu LED apšvietimu, 2 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, 5 mm nuožulna, galima klijuoti plėvelę 
nuo rasojimo max 574 × 274 mm

100 × 81 cm 205.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Matmuo Kaina

 4.5570.3.173.144.1 veidrodis su integruotu apšvietimu, 1 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima klijuoti plėvelę nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

45  ×  81 cm 126 €

 4.5571.3.173.144.1 veidrodis su integruotu apšvietimu, 2 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima klijuoti plėvelę nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

55  × 81 cm 189.5 €

 4.5572.3.173.144.1 veidrodis su integruotu apšvietimu, 2 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima klijuoti plėvelę nuo rasojimo 
max 274 × 274 mm

60  ×  81 cm 190.9 €

 4.5573.3.173.144.1 veidrodis su integruotu apšvietimu, 2 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, galima klijuoti plėvelę nuo rasojimo 
max 574 × 274 mm

70  ×  81 cm 194.7 €

 4.5576.3.173.144.1 veidrodis su integruotu apšvietimu, 2 x IP44, be jungiklio, su 
jungimo prie 230 V dėžute, 5 mm nuožulna, galima klijuoti plėvelę 
nuo rasojimo max 574 × 274 mm

100 × 81 cm 227.6 €



veidrodis su lentynėlėmis Mio  

veidrodžiams rekomenduojame
šildančias plėveles

Silpna bekontakčio 
diodo skleidžiama 
šviesa taip pat gali 
tarnauti ir kaip 
patogus naktinis 
apšvietimas. 

priedai veidrodžiams 

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3421.1.171.500.1 veidrodis su lentynėlėmis, dešininis / 
kairinis

84.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Matmuo Kaina

 4.9427.1.173.000.1 plėvelė nuo rasojimo veidrodžiams, 290 × 210 mm, IP44, 
su jungimo prie 230 V dėžute

29 × 21 cm 14.1 €

 4.9428.1.173.000.1 plėvelė nuo rasojimo veidrodžiams, 274 × 274 mm, IP44, 
su jungimo prie 230 V dėžute

27,4 × 27,4  cm 14.8 €

 4.9429.1.173.000.1 plėvelė nuo rasojimo veidrodžiams, 574 × 274 mm, IP44, 
su jungimo prie 230 V dėžute

57,4 × 27,4  cm 21.2 €

 4.9426.1.173.000.1 Bekontaktis jungiklis fl uorescenciniams ir LED šviestuvams 
veidrodžiuose CLEAR

42.1 €
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500

veidrodis ant plokštės  

veidrodis ant plokštės

veidrodis ant plokštės Lyra 75x40, 50, 60 ir  70

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

 

500 balta

 4.3422.1.171.500.1 veidrodis ant plokštės, 640 × 573 mm, galima paversti 90° 44.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus ąžuolas

 4.5555.6.039.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 100 cm 60.1 €

 4.5555.6.039.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 100 cm 63.8 €

 4.5555.7.039.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 120 cm 68.1 €

 4.5555.7.039.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 120 cm 72.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5318.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5318.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5318.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5319.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5319.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5319.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5320.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5320.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5320.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5321.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €

 4.5321.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €

 4.5321.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €



veidrodinė spintelė Lyra 80 × 40 cm

veidrodinė spintelė Lyra 80 × 50 cm

veidrodinė spintelė Lyra 80 × 77,5 cm

veidrodinė spintelė Lyra 80 × 60 cm

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5322.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

 4.5322.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

 4.5322.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5323.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

 4.5323.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

 4.5323.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5324.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

 4.5324.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

 4.5324.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5325.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €

 4.5325.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €

 4.5325.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €
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šviestuvas Horizon

šviestuvas Sunrise

šviestuvas Moonbox

VEIDRODŽIAI IR ŠVIESTUVAI

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.2.039.000.1 dvigubas šviestuvas Sunrise, 
IP 44, 2x G9, max. 33 W

31 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.1.039.000.1 šviestuvas Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W 26.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.3.176.000.1 šviestuvas Moonbox IP44, 2x G9, max. 33 W 42.7 €



VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI

Aksesuarai yra neatsiejama bet kokio vonios kambario dalis. 

Apsibrėžkite konkrečias savybes, kad pasirinktumėte geriausiai 

jums tinkančius produktus. Kas jums labiau patinka: stačiakampio 

formų Design serijos aksesuarai, ar klasikinių apvalių detalių turintys 

Heritage produktai? 



  Ispanijos dizainerių kurti gaminiai. 

  Dvi daugiau nei 30 000 kvadratinių metrų ploto gamyklos, daugiau nei 1 milijonas produktų, pagamintų 2013 m.

  Pagaminti iš aukštos kokybės metalo – žalvario, nerūdijančio plieno, „zamak“ medžiagos. 

  Kokybiškas padengimas chromu, atitinkantis EN 248 standartą. 

  Iš lieto ir „fl oat“ tipo stiklo pagaminti muilo dozatoriai, stiklinėlės, tualeto šepečių laikikliai, lentynos.  

 Su produktais yra atlikti apkrovos bandymai:

 –  muilo dozatoriai, tualetinio popieriaus laikikliai, WC komplektai, 

kabliukai – 5 kg/24 val. 

 – stiklinės lentynos, rankšluosčių ir vonios rankšluosčių kabyklos – 10 kg/24 val.

  10 metų garantija.

10 metų garantija 

vonios kambario 

aksesuarams.

Aksesuarų privalumai

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI
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196—197

aksesuarai  CUBITO

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI

Pilną aksesuarų asortimentą 
žr. CUBITO skyrelyje.

aksesuarai MIO

Pilną aksesuarų asortimentą 
žr. MIO skyrelyje.

aksesuarai  PURE

Pilną aksesuarų asortimentą 
žr. PURE skyrelyje.

aksesuarai UNIVERSUM 
vonios kambariui be kliūčių

Pilną aksesuarų asortimentą 
žr. PROJEKTINIŲ PRODUKTŲ skyrelyje.

aksesuarai  BASICaksesuarai HERITAGE

aksesuarai GENERIC

aksesuarai DESIGN
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI DESIGN

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833C.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
sieninis, chromuotas

8.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833C.2.004.100.1 laikiklis su skysto muilo 
dozatoriumi, sieninis, 203 ml

23 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843C.2.004.120.1 tualetinio popieriaus laikiklis, 
kairinis, 19,6 cm, chromuotas

24.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813C.3.004.000.1 kabliukas, aukštis 5 cm, 
chromuotas

6.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813C.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 40 cm, 
chromuota

31.4  €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  3.813C.4.004.000.1 rankšluosčių laikiklis, 
30 × 12,5 cm, chromuotas

44.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853C.1.004.020.1 stiklinė lentynėlė su stiklinėle ir 
laikikliais, 40 cm, chromas

19.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853C.4.004.000.1 kampinė stiklinė lentynėlė, su 
laikikliais, chromas

11 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843C.2.004.130.1 tualetinio popieriaus laikiklis, 
dvigubas, 32,5 cm, chromuotas

30.3 € 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843C.2.004.110.1 tualetinio popieriaus laikiklis, 
dešininis, 19,6 cm, chromuotas

24.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813C.4.004.400.1 rankšluosčių laikiklis, 
20 × 15,5 cm, chromuotas

40.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843C.1.004.000.1 tualeto šepetys su stikliniu laikikliu, 
sieninis, 38 cm, chromuotas

28.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853C.2.004.000.1 stiklinė lentynėlė, 57 cm, su 
laikikliais, chromas

13 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813C.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 60 cm, 
chromuotas

40.9 € 
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI HERITAGE

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833H.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
sieninis, chromuotas

13.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853H.1.004.000.1 stiklinė lentynėlė su laikikliais, 
40 cm, chromas

21.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853H.2.004.000.1 stiklinė lentynėlė su laikikliais, 
60 cm, chromas

23.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.823H.1.004.000.1 laikiklis su stikline, sieninis, 
chromuotas

16.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833H.2.004.100.1 laikiklis su stikliniu skysto muilo 
dozatoriumi, sieninis, chromuotas

24.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843H.2.004.110.1 tualetinio popieriaus laikiklis be 
gaubtelio, dešininis, chromuotas

12.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843H.2.004.120.1 tualetinio popieriaus laikiklis be 
gaubtelio, kairinis, chromuotas

12.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.3.004.000.1 kabliukas, chromuotas 9.1 €
Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843H.2.004.000.1 tualetinio popieriaus laikiklis su 
gaubteliu, chromuotas

22.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 40 cm, 
chromuota

22.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 60 cm, 
chromuota

25.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.2.004.500.1 rankšluosčių kabykla, 80 cm, 
chromuota

28.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.6.004.000.1 rankšluosčių lentynėlė su 
kabykla, chromuota

58.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813H.4.004.000.1 rankšluosčių žiedinė pakaba, 
20 cm, chromuota

20.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853H.3.004.000.1 dėtuvė, chromuota 26.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843H.1.004.000.1
tualeto šepetys su stikliniu indu, 
chromuotas

22.3 €
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VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI BASIC

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.1.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 40 cm, 
chromuota

22.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.2.004.000.1 rankšluosčių kabykla, 60 cm, 
chromuota

28.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.6.004.000.1 rankšluosčių lentynėlė su kabykla, 
chromuota

67.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.4.004.000.1 rankšluosčių žiedinė pakaba, 
30 cm, chromuota

28.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.4.004.400.1 rankšluosčių žiedinė pakaba, 
20 cm, chromuota

24.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843A.1.004.000.1 tualeto šepetys su stikliniu indu, 
chromuotas

27.3 €

2062,5

13
20

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.823A.1.004.000.1  laikiklis su stikline, sieninis, 
chromuotas

15.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833A.1.004.000.1 laikiklis su stikline muiline, 
sieninis, chromuotas

16.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813A.3.004.000.1 kabliukas, chromuotas 5.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  3.853A.1.004.000.1 stiklinė lentynėlė, 40 cm, 
chromuoti laikikliai

15.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853A.2.004.000.1 stiklinė lentynėlė, 60 cm, 
chromuoti laikikliai

15 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843A.2.004.100.1 tualetinio popieriaus laikiklis 
be gaubtelio, chromuotas

19.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843A.2.004.000.1 tualetinio popieriaus laikiklis 
su gaubteliu, chromuotas

33 €
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843D.1.004.000.1 tualetinis šepetys, sieninis, 
aukštis 41 cm, chromuotas

68.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.843D.0.004.000.1 tualetinis šepetys, pastatomas, 
aukštis 41 cm, chromuotas

63.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.893D.5.004.000.1 ištraukiama skalbinių virvelė, 
200 cm

25.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.863D.2.004.000.1 popierinių servetėlių dėžė, 
poliruotas nerūdijantis plienas

25.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.893D.3.004.200.1 šiukšlių dėžė, poliruotas 
nerūdijantis plienas, talpa 5 l

16.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.893D.3.004.300.1 šiukšlių dėžė, matinis 
nerūdijantis plienas, talpa 5 l

16.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.863D.1.004.000.1 kosmetinis veidrodis, ∅ 25 cm, 
sieninis, 7x didinimas, LED šviesa, 
integruotas jungiklis, el. tinklo 
kištukas su 6V adapteriu, 
180 cm kabelis

119 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.813D.3.004.000.1 kabliukas rankšluosčiui 3.8 €

200—201

VONIOS KAMBARIO AKSESUARAI GENERIC

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833D.2.004.200.1 skysto muilo dozatorius 192 ml, 
pastatomas, chromuotas

33.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.833D.2.004.100.1 skysto muilo dozatorius 192 ml, 
sieninis, chromuotas

39 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.100.1 dėtuvė, 20 cm, chromuota 26.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.200.1 dėtuvė, 30 cm, chromuota 34.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.130.1 kampinė dėtuvė 20 × 20 cm, 
chromuota

33.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.400.1 dėtuvė, 30 cm, dešininė, 
chromuota

50 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.300.1 dėtuvė, 40 cm, chromuota 41.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.500.1 dėtuvė, 30 cm, kairinė, 
chromuota

50 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.230.1 kampinė dėtuvė 25 × 25 cm, 
chromuota

41.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.853D.3.004.030.1 kampinė dėtuvė, 
15 × 15 cm, chromuota

16 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA LYRA PLUS

„Lyra“ vonios įrangos serija nuo 1983 m. buvo vonios įrangos etalonas. 

Daugiau nei 30 metų „Lyra“ įrangoje buvo diegiami išmanūs techniniai 

sprendimai, užtikrinantys maksimalų komfortą, ir jie tikrai pasiteisino. 



VONIOS ĮRANGOS SERIJA LYRA PLUS



204—205

VONIOS ĮRANGOS SERIJA LYRA PLUS

Idealus ir efektyvus gilus 
nuplovimas.
Pastatomi „LYRA plus“ unitazai 

pasižymi išskirtine gilaus 

nuplovimo sistema. Kalbant 

technine kalba, tai reiškia, kad 

unitazo sifonas turi gilesnę 

hidraulinę užtvarą. Tai suteikia 

daugiau patogumo naudojimui 

ir sumažina blogo kvapo 

emisiją. Unitazai yra dviejų 

modelių: su horizontaliu arba 

vertikaliu nuotaku.

Šiuos unitazus galima derinti 

su „LYRA plus“ dangčiais, 

skirtais kombinuotiems 

unitazams, pagamintais iš 

termoplastiko arba duroplasto. 

Taip pat rekomenduojamas ir 

TIGO dangtis.

„Jika“ keramikos gaminiams siūlome potinkinius „Jika“ modulius. Daugiau informacijos apie 

potinkinius modulius ir nuplovimo aktyvavimo klavišus ieškokite skyriuje „Potinkiniai moduliai“.



49 cm43 cm

LYRA PACKLYRA

PRODUKTŲ APŽVALGA LYRA PLUS

Mūsų potinkinių modulių asortimentą 
žiūrėkite skyriuje „Potinkiniai Moduliai“
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LYRA PLUS BASIC GENERICLYRA

40 cm

reguliuojamas 
aukštis

PRODUKTŲ APŽVALGA LYRA PLUS

Pilno dušo padėklų 
asortimento ieškokite 
skyriuje „Vonios ir dušo
padėklai“.

Prie akrilinių Lyra vonių 
rekomenduojame 
derinti vieno arba 
dviejų segmentų vonios 
sieneles Cubito sieneles. 
Pilną Cubito sienelių 
asortimentą žr. skyriuje 
„Cubito“.

Basic ir Generic serijos vonios kambario
aksesuarus galite rasti atskirame
katalogo skyriuje.
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praustuvai 45, 50, 55, 60 ir  65 cm

mažas praustuvas 45 cm

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm su sifono gaubtu  

praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm su stovu  

KERAMIKA LYRA PLUS

Užsakoma pasirinktinai: Price

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 
175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų).

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1438.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 24.3 €

 8.1438.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 26.1 €

 8.1438.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 28.5 €

 8.1438.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 30.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 
175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų).

20.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 
175 iki 270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su dekoratyviniais apvadais 
(gali būti naudojamas be jų).

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1538.2.000.yyy.1 mažas praustuvas 45 cm x x 25.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1438.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 24.3 €

 8.1438.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 26.1 €

 8.1438.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 28.5 €

 8.1438.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 30.2 €

 8.1939.1.000.000.1
NAUJIENA

sifono gaubtas su montavimo rinkiniu  
(gam. Nr.: 8.9001.3.000.000.1) tinka 50, 55, 60, 65 cm

19.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1438.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 24.3 €

 8.1438.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 26.1 €

 8.1438.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 28.5 €

 8.1438.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 30.2 €

 8.1995.0.000.020.1 praustuvo stovas, tinka 50, 55, 60, 65 cm pločio praustuvams 26 €

L B H

 8.1438.1 500 410 185

 8.1438.2 550 450 195

 8.1438.3 600 490 195

 8.1438.4 650 520 195
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43 cm

49 cm

KERAMIKA LYRA PLUS

mažas praustuvas 40 cm

baldiniai  praustuvai 50, 55, 60 ir  65 cm

baldiniai  praustuvai 70 ir  80 cm su plačiais kraštais

kompaktiškas pakabinamas unitazas

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

* pakuotėje yra išlyginanti masė

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, aukštis reguliuojamas nuo 175 iki 
270 mm, vandens sandariklio aukštis 75 mm, pralaidumas 
45 l/min., su dekoratyviniais apvadais (gali būti naudojamas 
be jų). 

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 105 106 109 Kaina

 8.1538.1.000.yyy.1 mažas praustuvas 40 cm x x x 23.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1338.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 34.3 €

 8.1338.2.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 36.7 €

 8.1338.3.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 38.5 €

 8.1338.4.000.yyy.1 praustuvas 65 cm x x 44.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

L B

50 cm 500 420

55 cm 550 450

60 cm 600 460

65 cm 650 480

L B

70 cm 700 480

80 cm 800 480

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

 8.1338.5.000.yyy.1 praustuvas 70 cm x x 65.2 €

 8.1338.7.000.yyy.1 praustuvas 80 cm* x x 82.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.2338.2.000.000.1 pakabinamas unitazas Lyra plus Compact, ilgis tik 49 cm! 57.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, 
nerūdijančio plieno lankstai – pakabinamiems unitazams 
Lyra plus

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.6 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €



 8.3038.1.000.304.1  8.3038.1.000.302.1

pakabinama bidė

pakabinamas unitazas

kieto plastiko sėdynė su dangčiu

termoplastiko sėdynė su dangčiu

KERAMIKA LYRA PLUS

Kieto plastiko sėdynė 

pakabinamiems unitazams

Termoplastiko sėdynė 

pakabinamiems 

unitazams

Kieto plastiko sėdynė 

pastatomiems unitazams

Termoplastiko sėdynė 

pastatomiems 

unitazams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.2338.0.000.000.1 pakabinamas unitazas Lyra plus 48.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, 
nerūdijančio plieno lankstai – pakabinamiems unitazams 
Lyra plus

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41  €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.6 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
 8.3038.1.000.304.1 pakabinama bidė 65.8 €

 8.3038.1.000.302.1 pakabinama bidė, be šoninių skylių vandens įvadui 65.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais 3 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9338.4.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, 
nerūdijančio plieno lankstai – pakabinamiems unitazams 
Lyra plus

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.0.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, nerūdijančio 
plieno lankstai – kombinuotiems unitazams Lyra plus

21.3 €

 8.9338.1.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

41 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.6 €

 8.9338.3.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

14.6 €
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pastatomas unitazas su horizontal iu nuotaku

pastatomas unitazas su vert ikal iu nuotaku

pastatoma bidė

KERAMIKA LYRA PLUS

Jika keramiką rekomenduojame derinti su potinkinėmis Jika sistemomis. 
Mūsų potinkinių modulių ir nuplovimo aktyvavimo klavišų asortimentą žiūrėkite skyriuje „Potinkiniai moduliai“

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2138.6.000.000.1 pastatomas unitazas, gilaus nuplovimo 
(su montavimo rinkiniu)

x 37.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2138.7.000.000.1 pastatomas unitazas, gilaus nuplovimo 
(su montavimo rinkiniu)

x 37.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 304 Kaina

 8.3238.0.000.304.1 pastatoma bidė (su montavimo rinkiniu) x 69 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas,
nerūdijančio plieno lankstai – pakabinamiems unitazams
Lyra plus

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas,
nerūdijančio plieno lankstai – pakabinamiems unitazams
Lyra plus

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.6 €



kombinuotas unitazas su įstr ižu nuotaku

kombinuotas unitazas su horizontal iu nuotaku

pastatomas unitazas su vert ikal iu nuotaku

KERAMIKA LYRA PLUS

pastatomas unitazas su horizontal iu nuotaku

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2638.4.000.241.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

 8.2638.4.000.242.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

 8.9338.0.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, nerūdijančio 
plieno lankstai – kombinuotiems unitazams Lyra plus

21.3 €

 8.9338.1.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.3.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai –
kombinuotiems unitazams Lyra plus

14.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2638.6.000.241.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

 8.2638.6.000.242.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

 8.9338.0.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, nerūdijančio 
plieno lankstai – kombinuotiems unitazams Lyra plus

21.3 €

 8.9338.1.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.3.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

14.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2538.6.000.000.1 pastatomas unitazas, lėkšto išplovimo, 
horizontalaus nuotako, su atviru nuplovimo 
apvadu

x 69.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9295.1.000.000.1 kieto duroplasto sėdynė su dangčiu, plieniniai lankstai 30.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2538.7.000.000.1 pastatomas unitazas, lėkšto išplovimo, 
vertikalaus nuotako, su atviru nuplovimo apvadu

x 69.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9295.1.000.000.1 kieto duroplasto sėdynė su dangčiu, plieniniai lankstai 30.6 €
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bidė

kombinuotas unitazas su vert ikal iu nuotaku

atsarginės dalys kombinuotiems unitazams Lyra plus

KERAMIKA LYRA PLUS

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2638.7.000.241.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

 8.2638.7.000.242.1 kombinuotas unitazas x x x 91.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

 8.9338.0.300.063.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, nerūdijančio 
plieno lankstai – kombinuotiems unitazams Lyra plus

21.3 €

 8.9338.1.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto 
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.3.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai – 
kombinuotiems unitazams Lyra plus

14.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako tipas

  

Kaina

 8.2438.4.000.000.1 unitazo puodas x 51.9 €

 8.2438.6.000.000.1 unitazo puodas x 51.9 €

 8.2438.7.000.000.1 unitazo puodas x 51.9 €

 8.2838.2.000.000.1 unitazo bakelis x 39.7 €

 8.2838.2.000.241.1 unitazo bakelis x x 51.8 €

 8.2838.3.000.000.1 unitazo bakelis x 39.7 €

 8.2838.3.000.242.1 unitazo bakelis x x 51.8 €

 8.9135.3.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.3 €

 8.9135.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.9 €

 8.9136.3.000.000.1 mygtukas D2D 1.9 €

 8.9136.2.000.000.1 nuleidimo vožtuvas D2D 6.4 €

 8.2838.4.000.000.1 bakelio dangtis Lyra plus 14.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.3238.1.000.304.1 bidė 51.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys bidė montavimui 0.6 €



kombinuotas unitazas Lyra plus – Scandia
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kombinuotas unitazas Lyra plus – Scandia

kombinuotas unitazas Lyra plus – Scandia

KERAMIKA LYRA PLUS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

   

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako tipas Kaina

8.2628.3.000.286.1 kombinuotas unitazas 
Lyra plus – Scandia, 
44 cm,
DUAL FLUSH 6/3 l

x x x 139.3 €

8.2628.3.000.789.1 kombinuotas unitazas 
Lyra plus – Scandia, 
44 cm,
DUAL FLUSH 5/3 l

x x x 124.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

8.9162.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Scandia 
su antibakteriniu efektu

22.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

   

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

8.2628.9.000.286.1 kombinuotas unitazas Lyra 
plus – Scandia, 44 cm, 
DUAL FLUSH 6/3 l

x x x 139.3 €

8.2628.9.000.789.1 kombinuotas unitazas Lyra 
plus – Scandia, 44 cm, 
DUAL FLUSH 5/3 l

x x x 124.1 €

8.2628.3.000.286.1 kombinuotas unitazas Lyra 
plus – Scandia, 44 cm, 
DUAL FLUSH 6/3 l, 
reguliuojamas

x x x 139.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

8.9162.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Scandia 
su antibakteriniu efektu 

22.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

   

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

8.2628.2.000.286.1 kombinuotas unitazas Lyra 
plus – Scandia, 44 cm, 
DUAL FLUSH 6/3 l

x x x 139.5 €

8.2628.2.000.789.1 kombinuotas unitazas Lyra 
plus – Scandia, 44 cm, 
DUAL FLUSH 5/3 l

x x x 124.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

8.9162.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Scandia 
su antibakteriniu efektu

22.2 €
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kombinuotas unitazas Balt ic

atsarginės dalys kombinuotiems unitazams Scandia, Balt ic

Bakterios

WC DANGTIS ANTIBAK
Sėdynių gamybos žaliava 

prisodrinta ilgalaikį antibakterinį 

ir antigrybelinį poveikį turinčiais 

elementais.

ANTIBAK
Glazūra dengti vidiniai 

unitazo keramikos paviršiai – 

vandens paskirstymo lankas ir 

nuotakas. 

GARANTIJA
Keraminiams gaminiams.

Antibak 

sidabro 

jony 

elementai

KERAMIKA LYRA PLUS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 
nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako 

tipas

Kaina

8.2428.6.000.242.1 kombinuotas unitazas Baltic x x x 93.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9328.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu BALTIC su antibakteriniu efektu, 
nerūdijančio plieno lankstais

22.6 €

8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 20.3 €

8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su vandens 

nuleidimo 

mechanizmu

Nuotako tipas

  

Kaina

8.2528.2.000.000.1 unitazo puodas Scandia 
(modeliui 8.2628.2)

90.4 €

8.2528.3.000.000.1 unitazo puodas Scandia 
(modeliui 8.2628.3)

90.4 €

8.2828.3.xxx.000.1 unitazo bakelis Baltic x 39.2 €

8.2828.3.xxx.242.1 unitazo bakelis Baltic x x 51.5 €

8.2938.5.000.000.1 unitazo bakelis Scandia 53.2 €

8.2938.5.000.286.1 unitazo bakelis Scandia 
(Dual FLush Geberit)

x 85.5 €

8.2938.5.000.789.1 unitazo bakelis Scandia 
(Dual FLush Oliveira)

x 82 €

8.9344.0.000.000.1 Nuleidimo mygtukas Geberit 9.2 €

8.9345.3.000.000.1 nuleidimo mechanizmas 
Dual Flush Geberit

39.8 €

8.9417.0.000.000.1 tarpinė 0.5 €

8.9127.2.000.000.1 tvirtinimo varžtas 
M8×100 Baltic, 1 vnt

1.7 €

8.9128.5.000.000.1 vandens nuleidimo mechanizmas 
Dual Flush 5/3 l

14 €

8.2938.4.000.000.1 unitazo Scandia bakelio dangtelis 8.8 €



VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

Naujieji Lyra baldai tinka plačiam Lyra plus serijos baldinių praustuvų asortimentui. Itin blizgias baltas dureles galima derinti su 

tamsaus ąžuolo, vyšnios arba paprastos baltos apdailos korpusais. Įleistos durų rankenėlės yra patraukli ir praktiška detalė; jų 

balta spalva susilieja su spintelės fasadu, kuris savo ruožtu įdomiai dera su tamsaus ąžuolo spalvos korpusu. 

WATERPROOF + ABS
Briaunos iš ABS plastiko priklijuotos PUR kli-

jais – tai maksimalaus sukibimo ir atsparumo 

vandens. poveikiui garantija.

20 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės durelių furnitūra, 

išbandyta 20-čiai tūkstančių atidarymo/

uždarymo ciklų.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

Šiandienos dizaine populiarus patrauklus tradicinės ypač blizgios baltos spalvos ir medžio, 

tamsaus ąžuolo arba vyšnios, spalvų derinys. Bendrą vonios kambario vaizdą pabrėžia iškilus 

kupolo formos Lyra plus praustuvas su praktiška erdve daiktams susidėti abiejose pusėse. 



VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

Itin blizgias baltas dureles galima

derinti su tamsaus ąžuolo, vyšnios,

ar paprastos baltos apdailos 

korpusais.
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VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

Savo vonios kambaryje galite išnaudoti 

visas nedideles erdves kasdienei higienai 

būtiniems daiktams susidėti. Idealūs 

sprendimai apima įvairaus dydžio stalčius, 

kuriuos turi kai kurios Lyra spintelės.

Geometrinių formų išpjovos yra 

įmantrios detalės, pakeičiančios 

tradicines stalčių ir spintelių durelių 

rankenėles. 

Veidrodinė spintelė virš praustuvo – 

idealus uždaros erdvės už veidrodžio ir 

atvirų lentynų derinys.

Itin lengvą stalčių darinėjimą užtikrina 

bėgeliai, gaminami Vokietijos gamintojo 

Hettich. 

Baltos išpjovos patraukliai 

kontrastuoja su vyšnios dekoru. 

Lengvą atidarymą ir uždarymą 

užtikrina vyriai, išbandyti 20 000 ciklų. 

Vidinės lentynos pagamintos iš tokios 

pačios medžiagos, kaip ir spintelės 

korpusas. 



VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

spintelė praustuvui 50, 55 ir  60 cm

spintelė praustuvui 60, 65 ir  70 cm

spintelė praustuvui 65, 70 ir  80 cm

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies 

spalva

Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5310.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui x 112 €

 4.5310.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui x 139.1 €

 4.5310.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui x 112 €

 4.5311.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui x 106.6 €

 4.5311.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui x 123.7 €

 4.5311.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui x 106.6 €

 4.5312.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui x 112.4 €

 4.5312.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui x 130.5 €

 4.5312.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui x 112.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies 

spalva

Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5312.2.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 60 cm praustuvui x 146.3 €

 4.5312.2.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 60 cm praustuvui x 155.5 €

 4.5312.2.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 60 cm praustuvui x 146.3 €

 4.5313.2.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 65 cm praustuvui x 149.1 €

 4.5313.2.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 65 cm praustuvui x 158.6 €

 4.5313.2.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 65 cm praustuvui x 149.1 €

 4.5314.2.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 70 cm praustuvui x 152.2 €

 4.5314.2.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 70 cm praustuvui x 161.9 €

 4.5314.2.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 1 stalčiumi, 70 cm praustuvui x 152.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies 

spalva

Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5313.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 65 cm praustuvui x 117.9 €

 4.5313.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 65 cm praustuvui x 136.8 €

 4.5313.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 65 cm praustuvui x 117.9 €

 4.5314.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 70 cm praustuvui x 123.4 €

 4.5314.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 70 cm praustuvui x 143.2 €

 4.5314.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 70 cm praustuvui x 123.4 €

 4.5315.1.038.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 80 cm praustuvui x 144.4 €

 4.5315.1.038.313.1 spintelė su 2 durelėmis, 80 cm praustuvui x 153.7 €

 4.5315.1.038.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 80 cm praustuvui x 144.4 €

Naujoji Lyra baldų kolekcija buvo suprojektuota, kad papildytų platų Lyra plus keramikos gaminių asortimentą. 
PASTABA: Praustuvas nėra šios spintelės dalis, jį būtina užsakyti atskirai. 
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VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

spintelė praustuvui 80 cm

veidrodis ant plokštės 75×40, 50, 60 ir  70 cm

negil i  pusaukštė spintelė

aukšta spintelė

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Naujoji Lyra baldų kolekcija buvo suprojektuota, kad papildytų platų Lyra plus keramikos gaminių asortimentą. 
PASTABA: Praustuvas nėra šios spintelės dalis, jį būtina užsakyti atskirai. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies spalva Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5315.2.038.300.1 spintelė su 3 durelėmis, 2 stalčiais, 80 cm praustuvui x 211.1 €

 4.5315.2.038.313.1 spintelė su 3 durelėmis, 2 stalčiais, 80 cm praustuvui x 224.6 €

 4.5315.2.038.326.1 spintelė su 3 durelėmis, 2 stalčiais, 80 cm praustuvui x 211.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies 

spalva

Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5316.1.038.300.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, kairinė x 154.6 €

 4.5316.1.038.313.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, kairinė x 180.8 €

 4.5316.1.038.326.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, kairinė x 154.6 €

 4.5316.2.038.300.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, dešininė x 154.6 €

 4.5316.2.038.313.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, dešininė x 180.8 €

 4.5316.2.038.326.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės, dešininė x 154.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Priekinės dalies 

spalva

Korpuso spalva

baltas lakas balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5317.1.038.300.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, kairinės 
durelės

x
81.1 €

 4.5317.1.038.313.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, kairinės 
durelės

x
86.3 €

 4.5317.1.038.326.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, kairinės 
durelės

x
81.1 €

 4.5317.2.038.300.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, dešininės 
durelės

x
81.1 €

 4.5317.2.038.313.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, dešininės 
durelės

x
86.3 €

 4.5317.2.038.326.1
negili pusaukštė spintelė, 3 lentynėlės, dešininės 
durelės

x
81.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5318.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5318.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5318.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 40 cm 45.2 €

 4.5319.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5319.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5319.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 50 cm 50.4 €

 4.5320.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5320.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5320.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 60 cm 55.9 €

 4.5321.1.038.304.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €

 4.5321.1.038.316.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €

 4.5321.1.038.318.1 veidrodis ant plokštės, 75 × 70 cm 61.5 €
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šviestuvas Sunrise

šviestuvas Horizon

spintel ių kojelės

šviestuvas Moonbox

veidrodinė spintelė 80 × 40 cm

veidrodinė spintelė 80 × 50 cm

veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm

veidrodinė spintelė 80 × 60 cm

VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.3.176.000.1 šviestuvas Moonbox IP44, 2x G9, max. 33 W 42.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5322.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

 4.5322.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

 4.5322.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 40 cm 122.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5323.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

 4.5323.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

 4.5323.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 50 cm 135 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5324.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

 4.5324.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

 4.5324.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 60 cm 180.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Korpuso spalva

balta vyšnia tamsus ąžuolas

 4.5325.1.038.302.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €

 4.5325.1.038.304.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €

 4.5325.1.038.308.1 veidrodinė spintelė 80 × 77,5 cm 164 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.2.039.000.1 dvigubas šviestuvas Sunrise, IP 44, 2x G9, max. 33 W 31 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.1.039.000.1 šviestuvas Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W 26.7 €
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VONIOS KAMBARIO BALDAI LYRA PACK
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aukšta spintelė

spintelė praustuvui 65 cm

spintelė praustuvui 53 cm

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
– saugus transportavimas
– modulinis pakavimas patogesniam transportavimui
– patogi krovimui ir nešimui pakuotė

1+1 PACK
spintelė + praustuvas
– saugus transportavimas
– modulinis pakavimas patogesniam transportavimui
– patogi krovimui ir nešimui pakuotė

Populiarią „LYRA 

pack“ baldų 

kolekciją sudaro 

ypač paklausių tipų 

pakabinamos 53 ir 65 

cm pločio spintelės. 

Priklausomai nuo 

kliento noro, jos 

gali būti kabinamos 

ant sienos arba 

pastatytos ant 

chromuotų kojelių. 

„Lyra pack“ vonios 

kambario komplektą 

galima papildyti 

aukšta spintele 

ir „Zeta“ serijos 

veidrodžiais. 

Patogus abiejų 

gaminių (praustuvo 

ir spintelės) 

įpakavimas vienoje 

dėžėje.

Prie Lyra pack serijos baldų rekomenduojame derinti veidrodžius Zeta.

Rankenėlių tvirtinimas pagal kliento pageidavimą, vertikalus arba horizontalus.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.5195.1.432.300.1 2 durelių spintelė, su 53 cm praustuvu 113.4 €

Lyra pack obsahuje: Kaina

 8.1436.1.000.104.1 praustuvas Lyra 65 cm 40 €

 4.5195.2.432.300.1 2 durelių spintelė (65 cm praustuvui) 80.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 4.9440.1.039.000.1 chromuotos kojelės (2 vnt.) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.5196.1.432.300.1 chromuotos kojelės (2 vnt.) 132 €

Lyra pack obsahuje: Kaina

 8.1436.4.000.104.1 praustuvas Lyra 65 cm 51.5 €

 4.5196.2.432.300.1 2 durelių spintelė (65 cm praustuvui) 89.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 4.9440.1.039.000.1 chromuotos kojelės (2 vnt.) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.5197.1.432.300.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės (kairinės/dešininės) 128.5 €



Akrilinės „Lyra“ serijos vonios pasižymi patogumu; jos siūlomos įvairių formų, kurias galima optimaliai pritaikyti moderniame 

vonios kambaryje. Vonios gaminamos iš labai lengvai valomo aukščiausios kokybės 100 % akrilinio polimero. Galima rinktis iš 

penkių skirtingų dydžių: 1500, 1600 ir 1700×700 mm, 1600 ir 1700×750 mm. Jas galima komplektuoti su JIKA stiklinėmis vonios 

sienelėmis.

100% ACRYL
Visos vonios pagamintos

iš 100% akrilo.

MADE IN EU 
Pagaminta 

Europos 

Sąjungoje.

GARANTIJA
Vonios ir dušo 

padėklai.

Poliuretaninės atramos galvai užtikrina maksimalų 

komfortą vonioje.

 2.9498.0.088.000.1       13.4 €

tamsiai pilka šviesiai pilka

Atramos galvai gali būti dviejų spalvų: šviesiai ir 

tamsiai pilkos.

 2.9498.0.087.000.1       13.4 €

VONIOS LYRA
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vonia

Šia spalva pažymėtose zonose
nerekomenduojame montuoti vonios
maišytuvo ar užpildymo čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupą rekomenduojame montuoti 
šiose zonose.

E = vonios krašto plotis

  Akrilinių vonių medžiaga pasižymi geromis izoliacinėmis savybėmis, dėl to jų paviršius yra maloniai šiltas.

  JIKA santechnikos akrilo danga ilgai išlaiko savo spalvą ir yra lengvai valoma. 

  Akrilinius vonių šonų uždengimus galima greitai ir lengvai tvirtinti panaudojant specialią tvirtinimo sistemą. 

  100% akrilo, kuris yra lengvai valomas – toks pats kaip ir vonios. 

  Esant būtinybei jie leidžia lengvai prieiti prie po vonia esančių vamzdžių. 

Privalumai

VONIOS LYRA

be uždengimo

su uždengimu

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai 
brėžiniai pateikti  61 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.2983.9.000.000.1  vonia 1 500 × 700 mm, su atraminėmis kojelėmis 124 l 125.9 €

 2.3083.9.000.000.1  vonia 1 600 × 700 mm, su atraminėmis kojelėmis 159 l 126.6 €

 2.2883.9.000.000.1  vonia 1 600 × 750 mm, su atraminėmis kojelėmis 170 l 127.3 €

 2.3183.9.000.000.1  vonia 1 700 × 700 mm, su atraminėmis kojelėmis 178 l 127 €

 2.3283.9.000.000.1  vonia 1 700 × 750 mm, su atraminėmis kojelėmis 180 l 128.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 2.9683.2.000.000.1 priekinis uždengimas 1700 × 560 mm 62.3 €

 2.9683.1.000.000.1 priekinis uždengimas 1600 × 560 mm 65.1 €

 2.9683.0.000.000.1 priekinis uždengimas 1500 × 500 mm 65.1 €

 2.9683.7.000.000.1 šoninis uždengimas 750 × 560 mm 49.1 €

 2.9683.6.000.000.1 šoninis uždengimas 700 × 560 mm 49.9 €

 2.9683.8.000.000.1 šoninis uždengimas 700 × 500 mm 49.9 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm 
ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis 
korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis 
korpusas

80.6 €

Montavimo matmenys

A C H P Q

 2.2983.9.000.000.1 1500 700 415 540 540–610

 2.3083.9.000.000.1 1600 700 410 600 540–610

 2.2883.9.000.000.1 1600 750 415 600 540–610

 2.3183.9.000.000.1 1700 700 415 600 540–610

 2.3283.9.000.000.1 1700 750 415 600 540–610



DUŠO KABINOS LYRA PLUS

Serijoje Lyra plus yra ir kvadratiniai, ir pusapvaliai dušo kabinų modeliai; jų aukštis yra 1900 mm. Saugus stiklas gali būti 

arba visiškai skaidrus, arba su matinėmis juostomis. Kabinų profi liai ir rankenėlės yra baltos spalvos.

 „Lyra plus“ dušo kabinas galima derinti su JIKA dušo padėklais („Ravenna“, „Neo-Ravenna“, „Olymp“, „Sofi a“).

 4/5 mm saugus stiklas – visiškai skaidrus, „arktinis“ arba su matinėmis baltomis juostomis.

 Blizgus baltas profi lių, varstymo mechanizmo ir rankenėlių paviršius.

 „JIKA Perla Glass“ stiklo paviršiaus padengimas.

 Dušo kabinos aukštis: 1900 mm.

Privalumai

Lyra plus serijai būdingos

grakščių formų baltos 

rankenėlės yra dvipusės. 

Ši maža detalė nusipelno 

pagyrimo!

Bėgeliai su guoliais, kad būtų 

lengva atidaryti ir uždaryti.

Paprasta stiklų išėmimo 

sistema patogesniam 

valymui. Magnetinės juostelės 

sandariam stumdomų durelių 

uždarymui.
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dušo kabina

dušo kabina

DUŠO KABINOS LYRA PLUS

3 m. garantija 

dušo kabinoms

Dušo kabinų ir dušo 

durų stiklo storis

serija Lyra plus – 

kvadratinė dušo 

kabina

Dušo kabinų ir 

dušo durų stiklo 

storis Lyra plus – 

puspavalė dušo 

kabina

Dušo kabinų ir 

dušo durų aukštis

Lyra plus.

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Dušo kabina 800, 900 mm, kvadratinė, baltas profi lis, 4/5 mm 
skaidrus, juostuotas arba arktinis stiklas, JIKA perla GLASS padengimas.

Dušo kabina 800, 900 mm, puspavalė, spindulys – 550 mm, 
baltas profi lis, 4 mm skaidrus, juostuotas arba arktinis stiklas.

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Lyra plus dušo kabinos puikiai dera su dušo
padėklais Ravenna, Neo Ravenna, Olymp, SOFIA.

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

*4 mm – fi ksuota sienelė
*5 mm – stumdomos durelės

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5138.1.000.668.1 800 1900 *4/5 skaidrus 167.7 €

 2.5138.2.000.668.1 900 1900 *4/5 skaidrus 181.6 €

 2.5138.1.000.665.1 800 1900 *4/5 juostuotas 179.6 €

 2.5138.2.000.665.1 900 1900 *4/5 juostuotas 194 €

 2.5138.1.000.666.1 800 1900 *4/5 arktinis stiklas 179.8 €

 2.5138.2.000.666.1 900 1900 *4/5 arktinis stiklas 194.1 €

Gaminio numeris Galimi matmenys 

(mm) A

Matmuo

(mm) B

Matmuo

(mm) C

Įėjimo plotis

(mm) D

A min. A max.

 2.5138.1 780 800 313 402 425

 2.5138.2 880 900 363 452 495

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5338.1.000.668.1 800 1900 4 skaidrus 167.2 €

 2.5338.2.000.668.1 900 1900 4 skaidrus 177.3 €

 2.5338.1.000.665.1 800 1900 4 juostuotas 177.8 €

 2.5338.2.000.665.1 900 1900 4 juostuotas 188 €

 2.5338.1.000.666.1 800 1900 4 arktinis stiklas 177.8 €

 2.5338.2.000.666.1 900 1900 4 arktinis stiklas 188 €

Gaminio numeris Galimi matmenys 

(mm) A

Matmuo

(mm) B

Matmuo

(mm) C

Įėjimo plotis

(mm) D

A min. A max.

 2.5338.1 780 800 218 389 429

 2.5338.2 880 900 318 389 540



A min.

A min. + (0
 - 3

2 mm)

A min. + (0
 - 6

4 mm)

praplėtimo profi l is  

Su „Lyra plus“ serija pristatyta 

labai pageidauta naujovė. 800 arba 

900 mm dušo durys gali būti kelių 

tipų: vientisos, sulankstomos arba 

varstomos. Durų aukštis 1900 mm; 

naudotojai gali pasirinkti skaidrų, 

dekoruotą juostomis (žr. nuotrauką) 

ar „arktinio“ tipo stiklą, sumontuotą 

baltame rėme. Aukšta kokybė 

už prieinamą kainą; papildomai 

suteikiama trejų metų garantija. 

DUŠO DURYS LYRA PLUS

juostuotas stiklas

skaidrus stiklas

arktinis stiklas

paviršius JIKA perla GLASS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9138.8.000.014.1 praplėtimo profi lis 33.2 €
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DUŠO DURYS LYRA PLUS

viensegmentės dušo durelės

dviejų segmentų dušo durys

stacionari  dušo sienelė

sulenkiamos dušo durelės

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

papildomas Nr. 668 – skaidrus stiklas
papildomas Nr. 665 – juostuotas stiklas
papildomas Nr. 666 – arktinis stiklas

Rekomenduojamas stacionarios Lyra plus sienelės ir Lyra plus 
dušo durelių derinys.

Viensegmentės dušo durelės 800, 900 mm, kairinės/dešininės, baltas profi lis, 5 mm skaidrus, 
juostuotas arba arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, baltos rankenėlės.

Dviejų segmentų dušo durys, 800, 900 mm, kairinės/dešininės, baltas profi lis, 4 mm skaidrus, 
juostuotas arba arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, baltos rankenėlės.

Sulenkiamos dušo durelės, 800, 900 mm, kairinės/dešininės, baltas profi lis, 4 mm skaidrus, 
juostuotas arba arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu, baltos rankenėlės

Stacionari dušo sienelė 800, 900, baltas profi lis, 4 mm skaidrus, juostuotas arba 
arktinis stiklas su specialiu JIKA perla GLASS padengimu

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.9738.1.000.668.1 800 1900 4 skaidrus 69.1 €

 2.9738.1.000.665.1 800 1900 4 juostuotas 81.4 €

 2.9738.1.000.666.1 800 1900 4 arktinis stiklas 77.2 €

 2.9738.2.000.668.1 900 1900 4 skaidrus 75.2 €

 2.9738.2.000.665.1 900 1900 4 juostuotas 89.5 €

 2.9738.2.000.666.1 900 1900 4 arktinis stiklas 83.4 €

Gaminio numeris Galimi matmenys (mm) A Matmuo (mm) B

A min. A max.

 2.9738.1 780 800 729

 2.9738.2 880 900 829

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5538.1.000.668.1 800 1900 4 skaidrus 132.2 €

 2.5538.1.000.665.1 800 1900 4 juostuotas 142.3 €

 2.5538.1.000.666.1 800 1900 4 arktinis stiklas 138.2 €

 2.5538.2.000.668.1 900 1900 4 skaidrus 138.2 €

 2.5538.2.000.665.1 900 1900 4 juostuotas 150.4 €

 2.5538.2.000.666.1 900 1900 4 arktinis stiklas 144.3 €

Gaminio numeris Galimi matmenys (mm) A Įėjimo plotis (mm) D Matmuo (mm) C

A min. A max.

 2.5538.1 760 800 529 296

 2.5538.2 860 900 629 396

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5638.1.000.668.1 800 1900 4 skaidrus 124 €

 2.5638.1.000.665.1 800 1900 4 juostuotas 134.1 €

 2.5638.1.000.666.1 800 1900 4 arktinis stiklas 130.1 €

 2.5638.2.000.668.1 900 1900 4 skaidrus 130.1 €

 2.5638.2.000.665.1 900 1900 4 juostuotas 140.3 €

 2.5638.2.000.666.1 900 1900 4 arktinis stiklas 136.3 €

Gaminio numeris Galimi matmenys (mm) A Matmuo (mm) B Matmuo (mm) C

A min. A max.

 2.5638.1 760 800 645 307

 2.5638.2 860 900 745 357

Gaminio numeris Matmuo 

(mm)

Aukštis 

(mm)

Storis

(mm)

Stiklo apdaila Kaina

 2.5438.1.000.668.1 800 1900 5 skaidrus 105.7 €

 2.5438.1.000.666.1 800 1900 5 arktinis stiklas 113.9 €

 2.5438.1.000.665.1 800 1900 5 juostuotas 115.8 €

 2.5438.2.000.668.1 900 1900 5 skaidrus 113.8 €

 2.5438.2.000.666.1 900 1900 5 arktinis stiklas 121.9 €

 2.5438.2.000.665.1 900 1900 5 juostuotas 126.1 €

Gaminio numeris Galimi matmenys (mm) A Matmuo (mm) B

A min. A max.

 2.5438.1 760 800 658

 2.5438.2 860 900 758
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praustuvo maišytuvas

praustuvo maišytuvas su medicinine svirtele

Privalumai

ECODISK
kasetė leidžia

kontroliuoti vandens 

srovę ir

temperatūrą bei 

sutaupyti iki

50% sąnaudų.

Maišytuvų perlatoriai

(Neoperl) gaminami iš

specialios medžiagos,

prie kurios neprikimba

kalkių nuosėdos, tad 

jų priežiūra tampa 

daug paprastesnė.

 5 metų garantija

  keraminės kasetės, sistema ECODISK 

(Ispanija)

  Aeratoriai, neleidžiantys kauptis 

kalkėms Neoperl (Vokietija)

  perjungėjas - su atbuliniu vožtuvu nuo 

užteršto vandens įsiurbimo

  nerūdijančios jungiančios žarnelės iš 

Tucai (Ispanija)

MAIŠYTUVAI LYRA PLUS

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1128.1.004.119.1 maišytuvas su medicinine svirtele, be dugno vožtuvo, chromas 59.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1128.1.004.101.1 praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 48.4 €

 3.1128.1.004.200.1 praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, chromuotas 39.3 €

 3.1128.1.004.104.1 praustuvo maišytuvas su Click-Clack dugno vožtuvu, 
chromuotas

61.6 €
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MAIŠYTUVAI LYRA PLUS

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio ir Rio.

vonios /  dušo maišytuvas be dušo komplekto

plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu

sieninis plautuvės maišytuvas

bidė maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

2 m. garantija

dušo

aksesuarams

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3128.2.004.000.1 sieninis vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 60.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6028.0.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, laikiklis, dušo žarna 
1,7 m), chromuotas

37.3 €

 3.6028.1.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, dušo stovas, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

54.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1128.7.004.230.1 sieninis plautuvės maišytuvas, sukiojamo snapo ilgis 210 mm, 
be dugno vožtuvo, chromas

78.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5128.1.004.310.1 plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu, chromuotas 89.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5128.2.004.000.1  sieninis praustuvo arba plautuvės maišytuvas, chromuotas 57.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4128.1.004.201.1 bidė maišytuvas, su dugno vožtuvu, chromuotas 58.1 €
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MAIŠYTUVAI LYRA PLUS

potinkinis vonios /  dušo maišytuvas

plautuvės maišytuvas

plautuvės maišytuvas

potinkinis dušo maišytuvas

dušo maišytuvas be dušo komplekto

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio ir Rio.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3128.6.004.000.1  potinkinis vonios / dušo maišytuvas, chromuotas 85.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6028.0.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, laikiklis, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

37.3 €

 3.6028.1.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, dušo stovas, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

54.1 €

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvaris, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3128.6.004.002.1 potinkinis dušo maišytuvas, chromuotas 58.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6028.0.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, laikiklis, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

37.3 €

 3.6028.1.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, dušo stovas, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

54.1 €

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvaris, atbulinis vožtuvas, chromuotas 14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5128.1.004.010.1 plautuvės maišytuvas su ilgu snapu, chromuotas 51.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5128.1.004.000.1 plautuvės maišytuvas su aukštu snapu, chromuotas 51.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3128.6.004.001.1 sieninis dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 42.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6028.0.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, laikiklis, dušo žarna 
1,7 m), chromuotas

37.3 €

 3.6028.1.004.011.1 dušo komplektas (rankinis dušas 3 funkcijos, dušo stovas, dušo 
žarna 1,7 m), chromuotas

54.1 €
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OPTIM ECO

Sumaišyto vandens 

temperatūrą; atsukdami 

ant keraminės kasetės 

esantį reguliuojamąjį varžtą, 

sumažinsite maksimalų vandens 

srautą.

Maišytuvuose Lyra

sumontuotos aukštos

kokybės keraminės

kasetės su OPTIM ECO

sistema (Kerox).

Maišytuvų perlatoriai

(Neoperl) gaminami iš

specialios medžiagos,

prie kurios neprikimba

kalkių nuosėdos, tad jų

priežiūra tampa daug

paprastesnė.

MAIŠYTUVAI LYRA

praustuvo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

bidė maišytuvas

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

OPTIM ECO

Pasukdami kasetės žiedą, galite nustatyti maksimalią sumaišyto 

vandens temperatūrą; atsukdami ant keraminės kasetės esantį 

reguliuojamąjį varžtą, sumažinsite maksimalų vandens srautą.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5127.7.004.210.1 sieninis plautuvės maišytuvas, 210 mm snapas, chromuotas 33.4 €

Atsarginės dalys: Kaina

 3.5127.0.004.200.1 tiesus maišytuvo snapas 150 mm, chromuotas 11.3 €

 3.9527.0.004.210.1 tiesus maišytuvo snapas 210 mm, chromuotas 6.2 €

 3.9527.0.004.220.1 tiesus maišytuvo snapas 300 mm, chromuotas 7.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1127.1.004.001.1  praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 36 €

 3.1127.1.004.000.1  praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, chromuotas 29.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4127.1.004.001.1 bidė maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 35.3 €
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dušo maišytuvas be dušo komplekto

vonios /  dušo maišytuvas be dušo komplekto

potinkinis dušo maišytuvas

potinkinis vonios /  dušo maišytuvas

MAIŠYTUVAI LYRA

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio ir Rio.

ECODISK
ECODISK kasetė leidžia kontroliuoti vandens srovę ir

temperatūrą bei sutaupyti iki 50% sąnaudų!

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2127.7.004.000.1 sieninis vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, 
chromuotas

34.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, reguliuojamas stovas, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3127.7.004.000.1 sieninis dušo maišytuvas be dušo komplekto, chromuotas 28.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, reguliuojamas stovas, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2127.6.004.000.1 potinkinis vonios / dušo maišytuvas, chromuotas 36.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, reguliuojamas stovas, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3127.6.004.000.1 potinkinis dušo maišytuvas, chromuotas 24.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, rankinio dušo laikiklis, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai, reguliuojamas stovas, dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €
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G3/8”

G3/8”

143
181

120

400 max 38Ø 34
M6

12°

G3/8"

75

plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu

plautuvės maišytuvas

medicininė svirt is

MAIŠYTUVAI LYRA

Garantija 5 metai

visiems maišytuvams 

(kasetėms ir 

paviršiams).

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

ECODISK
ECODISK kasetė leidžia kontroliuoti vandens srovę ir

temperatūrą bei sutaupyti iki 50% sąnaudų!

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio ir Rio.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5127.1.004.200.1  plautuvės maišytuvas su sukiojamu snapu, chromuotas 30.5 €

 3.1127.1.004.010.1  plautuvės maišytuvas su trumpu sukiojamu snapu, chromuotas 25.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5127.1.004.300.1 plautuvės maišytuvas su ištraukiamu snapu, chromuotas 41.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.9127.0.004.000.1 maišytuvo svirtis neįgaliesiems, chromuota 9.3 €



MAIŠYTUVAI LYRA

G1/2"
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rankinis dušas

rankinis dušas

rankinis dušas

Ø
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2,5
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.0.004.001.1 rankinis dušas, 1 srovės režimas, chromas 10.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.621R.0.004.270.1 dušo žarna, 1,7 m, nerūdijantis plienas 10.5 €

 3.631R.0.004.150.1 dušo žarnos jungtis 1/2“ 18.9 €

 3.691R.0.004.500.1 rankinio dušo sieninis laikiklis, reguliuojamas, 
chromas

7.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.2.004.331.1 rankinis dušas, skersmuo 80 mm, 3 srovės režimai 12.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.621R.0.004.270.1 dušo žarna, 1,7 m, nerūdijantis plienas 10.5 €

 3.631R.0.004.150.1 dušo žarnos jungtis 1/2“ 18.9 €

 3.691R.0.004.500.1 rankinio dušo sieninis laikiklis, reguliuojamas, 
chromas

7.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.2.004.151.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 1 srovės režimas 14.6 €

 3.611R.2.004.351.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės režimai 18.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.621R.0.004.270.1 dušo žarna, 1,7 m, nerūdijantis plienas 10.5 €

 3.631R.0.004.150.1 dušo žarnos jungtis 1/2“ 18.9 €

 3.691R.0.004.500.1 rankinio dušo sieninis laikiklis, reguliuojamas, 
chromas

7.3 €

3.611R.2.004.151.1 3.611R.2.004.351.1

Ø23

67
,6

Ø105

3.671R.1.004.214.1

3.671R.1.004.214.1

3.671R.1.004.215.1

3.671R.1.004.215.1

Ø23

69
,5

Ø105

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671R.1.004.210.1 lietaus tipo dušo galva, skersmuo 80 mm, vienas 
srovės režimas, chromas

12.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.661R.0.004.004.1 dušo alkūnė, chromas (užsakoma atskirai) 15.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671R.1.004.214.1 dušo galva, skersmuo 100 mm, 1 srovės režimas 14.6 €

 3.671R.1.004.215.1 dušo galva, skersmuo 100 mm, 3 srovės režimai 18.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.661R.0.004.004.1 dušo alkūnė, chromas (užsakoma atskirai) 15.7 €

l ietaus t ipo dušo galva

dušo galva
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“Jika Lyra” teleskopinis dušo stovas 

patenkins bet kurio vonios kambario 

šeimininką. Jo aukštį galima reguliuoti 

net 40 cm amplitudėje. Standartiškai 

prijungus stovą 75 cm aukštyje nuo 

žemės, lietaus dušo galvutė galės būti 

180–220 cm aukštyje – tai patenkins ir 

aukščiausiųjų poreikius. Dušas, turintis 

galvutę ir rankinį dušą, perjungiamas 

nesudėtingai ir lengvai. Dėl “Clean 

touch” funkcijos dušo purkštukai 

valomi be šveitimo ir be didelių 

pastangų.

40 cm reguliavimo amplitudė

DUŠO PRIEDAI LYRA



DUŠO PRIEDAI LYRA

40 cm

teleskopinis dušo stovas

aukštis
reguliuojamas

74
5

64
4

3578

G 1/2

+ +

DUŠO KOMPLEKTAS  
Į dušo komplektą įeina rankinis dušas, 
žarna, laikiklis arba dušo stovas.

dušo komplektas Rio

+ +

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 
100 mm,  3 srovės režimai, rankinio dušo laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 
100 mm,  3 srovės režimai, reguliuojamas stovas, 
dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.641X.0.004.811.1 muilinė reguliuojamam dušo stovui  
 3.641X.0.004.310.1, chromuota

10.1 €

rekomenduojami dušo komplektai  Rio
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65
,3

75

Ø45

61

Ø20,6
56

56

74

ø40

ø20,5

110700 600
(max. 640)

ø 80

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.100.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, sieninis laikiklis), chromas

17.8 €

 3.651R.0.004.371.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, stovas), chromas

36.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3527.7.004.000.1 dušo maišytuvas su dušo stovu, reguliuojamas aukštis 
(40 cm), be rankinio dušo komplekto ir dušo galvos

121.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.6771.0.004.041.1  Mio dušo galva, 1 funkcija, pilkas plastikas 29.1 €

 3.6771.0.004.042.1  Mio dušo galva, 1 funkcija, chromuota 41.7 €

 3.6227.0.004.011.1 Lyra dušo žarna 1,7 m, žalvarinė, dvigubo pynimo, 
chromuota

10 €

 3.6227.0.004.021.1 Lyra dušo žarna 2 m, žalvarinė, dvigubo pynimo, 
chromuota

11 €

 3.611R.0.004.001.1 rankinis dušas, vienas srovės režimas, chromas 10.5 €

 3.611R.2.004.331.1 rankinis dušas, skersmuo 80 mm, 3 srovės režimai 12.1 €

 3.611R.2.004.151.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 1 srovės režimas 14.6 €

 3.611R.2.004.351.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės režimai 18.9 €
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DUŠO PRIEDAI LYRA

G1/2”

G1/2”

dušo žarna

žarnos jungtis

Visose dušų 
žarnose integruota 
nuo susisukimo 
apsauganti sistema 
Anti Twist.

Rekomenduojame derinti dušo komplektus, priedus ir sifonus iš serijų Mio ir Rio.

OPTIM ECO

Pasukdami kasetės žiedą, galite nustatyti maksimalią sumaišyto 

vandens temperatūrą; atsukdami ant keraminės kasetės esantį 

reguliuojamąjį varžtą, sumažinsite maksimalų vandens srautą.

2 m. garantija

dušo

aksesuarams

Visi vandens 

maišytuvai bandomi 

70 000 ciklų.

52

37

66

rankinio dušo sieninis laikikl is

REGULIUOJAMAS
DUŠO LAIKIKLIS

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6371.0.004.000.1 žarnos jungtis 1/2“, žalvaris, atbulinis vožtuvas, 
chromuota

14.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6227.0.004.011.1 Lyra dušo žarna 1,7 m, žalvaris, dvigubo pynimo, 
chromuota

10 €

 3.6227.0.004.021.1 Lyra dušo žarna 2 m, žalvaris, dvigubo pynimo, 
chromuota

11 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.691R.0.004.500.1 rankinio dušo sieninis laikiklis, reguliuojamas, 
chromas

7.3 €
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA ZETA

Zeta vonios kambario baldai yra kokybiški ir nebrangūs. Galima 

rinktis iš trijų variantų. Galima rinktis tradicinę baltą spalvą, baltų 

durelių ir tamsaus ąžuolo korpuso derinį, arba visiškai tamsią 

ąžuolo spalvą. Į gaminių asortimentą įeina aukštos spintelės, 

veidrodžiai, veidrodinės spintelės. Praustuvus galima rinktis 

keturių skirtingų pločių nuo 40 iki 60 cm.



DINO

PRODUKTŲ APŽVALGA ZETA

Zeta serijos įrangą rekomenduojame derinti 
su Lyra plus bidė. Mūsų potinkinių modulių 
asortimentą žiūrėkite skyriuje „Potinkiniai 
Moduliai“. Maišytuvai DINO - skyriuje „kiti maišytuvai“

ke
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VONIOS ĮRANGOS SERIJA ZETA

WATERPROOF + ABS
Briaunos iš ABS plastiko 

priklijuotos PUR klijais – 

tai maksimalaus sukibimo 

ir atsparumo vandens 

poveikiui garantija.

20 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės 

durelių furnitūra, išbandyta 

20-čiai tūkstančių 

atidarymo/uždarymo ciklų.



KERAMIKA ZETA

praustuvai 50, 55 ir  60 cm su stovu
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praustuvai 50, 55 ir  60 cm

mažas praustuvas 40 cm

praustuvai 50, 55 ir  60 cm su sifono gaubtu

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

8.1039.0.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 20.2 €

8.1039.1.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 22.1 €

8.1039.2.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 24.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

8.1039.0.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 20.2 €

8.1039.1.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 22.1 €

8.1039.2.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 24.8 €

8.1939.1.000.000.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu (gam. 
Nr.: 8.9001.3.000.000.1

19.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

8.1039.0.000.yyy.1 praustuvas 50 cm x x 20.2 €

8.1039.1.000.yyy.1 praustuvas 55 cm x x 22.1 €

8.1039.2.000.yyy.1 praustuvas 60 cm x x 24.8 €

 8.1995.0.000.020.1 praustuvo stovas 24.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

8.1539.3.000.yyy.1 mažas praustuvas 40 cm X X 19.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

L B A H

50 cm 500 400 205 190

55 cm 550 440 205 205

60 cm 600 470 205 205
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KERAMIKA ZETA
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65

kombinuotas unitazas su horizontal iu nuotaku

kombinuotas unitazas su vert ikal iu nuotaku

pakabinamas unitazas

Gaminio numeris Gaminio 
aprašymas

Vandens 

įvadas

Su vandens 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavi-

mui

Kaina

8.2539.6.000.241.3 kombinuotas 
unitazas

x x x x 70 €

8.2539.6.000.242.3 kombinuotas 
unitazas

x x x x 70 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 20.3 €

8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno 
lankstai

11.1 €

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu DINO (su antibakteriniu 
efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

Atsarginės dalys Gaminio 
aprašymas

Vandens 

įvadas

Su vandens 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavi-

mui

Kaina

8.2439.6.000.000.1 unitazo puodas x x 52 €

8.2839.2.000.000.1 unitazo bakelis x 40.1 €

8.2839.2.000.241.1 unitazo bakelis x x 45.2 €

8.2839.3.000.000.1 unitazo bakelis x 40.1 €

8.2839.3.000.242.1 unitazo bakelis x x 45.2 €

8.9135.3.000.000.1 pripylimo 
vožtuvas

x
8.3 €

8.9135.4.000.000.1 pripylimo 
vožtuvas

x
8.9 €

8.9136.1.000.000.1 nuleidimo 
vožtuvas

6.4 €

8.9136.3.000.000.1 mygtukas su 
lizdu

1.9 €

Gaminio numeris Gaminio 
aprašymas

Vandens 

įvadas

Su vandens 

nuleidimo 

mechani-

zmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

montavi-

mui

Kaina

8.2539.7.000.241.3 kombinuotas 
unitazas

x x x x
73.4 €

8.2539.7.000.242.3 kombinuotas 
unitazas

x x x x
73.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 20.3 €

8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno 
lankstai

11.1 €

8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu DINO (su antibakteriniu 
efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.2039.6.000.000.1 pakabinamas unitazas 50.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 20.3 €

8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai 11.1 €

8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu DINO (su antibakteriniu efektu, 
su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €



KERAMIKA ZETA

unitazas be bakelio Zeta plus, su vert ikal iu nuotaku

unitazas be bakelio Zeta plus, su horizontal iu nuotaku

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2174.6.000.000.1 unitazas Zeta plus X 31.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2174.7.000.000.1 unitazas Zeta plus X 31.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €
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Privalumai

unitazas Zeta – vert ikalus nuotakas

unitazas Zeta – horizontalus nuotakas

plastikinis bakelis pastatomam unitazui

sėdynė su dangčiu Zeta

sėdynė su dangčiu Zeta

Potinkinė JIKA sistema – “Basic tank system” modulis – rekomduojamas pastatomiems unitazams. Daugiau informacijos ieškokite 292 psl.

KERAMIKA ZETA

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

 Pagamintas iš storasienio plastiko, 4–5 mm storumo.

 Atsparus UV spindulių poveikiui.

 Spalva tokia pati, kaip ir keraminių gaminių 

 Tylus veikimas. 

 Lengvas montavimas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

 8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai 11.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko WC sėdynė su dangčiu ZETA, plastikiniai lankstai 20.3 €

 8.9327.6.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu (su antibakteriniu efektu, 
su plastikinėmis sąvaromis) , su lėto užsidarymo sistema Slowclose

37.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9371.0.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas

32.5 €

 8.9371.1.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas, su žiogelio dekoru

32.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2239.7.000.000.1 unitazas Zeta su vertikaliu nuotaku X 30.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

 8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai 11.1 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako tipas Kaina

 8.2239.6.000.000.1 unitazas Zeta su horizontaliu nuotaku X 30.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazui montuoti 0.6 €

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, plastikiniai lankstai 11.1 €

 8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai 11.1 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €



VONIOS KAMBARIO BALDAI ZETA

60 cm praustuvui siūlomos dviejų tipų spintelės: tik su durelėmis arba su durelių/stalčiaus deriniu. Galima rinktis iš trijų spalvų 

variantų: tradicinės baltos, tamsaus ąžuolo, arba kontrastingo tamsaus ąžuolo ir baltai lakuotų durelių derinio.

spintelė praustuvui 40 cm

spintelė praustuvui 50 cm

spintelė praustuvui 55 cm

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 
ąžuolas

balta / tamsus 
ąžuolas

 4.5550.2.039.300.1 spintelė su 1 durelėmis (kairinės/dešininės), 
40 cm praustuvui

57.9 €

 4.5550.2.039.302.1 spintelė su 1 durelėmis (kairinės/dešininės), 
40 cm praustuvui

64.4 €

 4.5550.2.039.326.1 spintelė su 1 durelėmis (kairinės/dešininės), 
40 cm praustuvui

62.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.1539.0.000.104.1 baldinis praustuvas  40 × 34,5 cm 29.2 €

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 
ąžuolas

balta / tamsus 
ąžuolas

 4.5550.3.039.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui 74.7 €

 4.5550.3.039.302.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui 83.1 €

 4.5550.3.039.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 50 cm praustuvui 80.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.1339.1.000.104.1 baldinis praustuvas 50 × 39,5 cm 43.4 €

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 
ąžuolas

balta / tamsus 
ąžuolas

 4.5550.4.039.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui 77.7 €

 4.5550.4.039.302.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui 86.4 €

 4.5550.4.039.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 55 cm praustuvui 84.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.1339.2.000.104.1 baldinis praustuvas 55 × 44 cm 46.4 €

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €
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VONIOS KAMBARIO BALDAI ZETA 

spintelė praustuvui 60 cm

spintel ių kojelės

spintelė praustuvui 60 cm

aukšta spintelė

Zeta serijos įrangą rekomenduojame derinti su Clear, Lyra ar kitais veidrodžiais - žr. skyriuje „Veidrodžiai“.

Atsarginės dalys - žr. 316 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 
ąžuolas

balta / tamsus 
ąžuolas

 4.5550.5.039.300.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui 81.9 €

 4.5550.5.039.302.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui 91.1 €

 4.5550.5.039.326.1 spintelė su 2 durelėmis, 60 cm praustuvui 88.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.1339.3.000.104.1 baldinis praustuvas 60 × 48,9 cm 48.7 €

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 
ąžuolas

balta / tamsus 
ąžuolas

 4.5550.6.039.300.1 spintelė su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi, 60 cm 
praustuvui

117.1 €

 4.5550.6.039.302.1 spintelė su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi, 60 cm 
praustuvui

130.2 €

 4.5550.6.039.326.1 spintelė su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi, 60 cm 
praustuvui

129.8 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.1339.3.000.104.1 baldinis praustuvas 60 × 48,9 cm 48.7 €

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Spalva

balta tamsus 

ąžuolas

 4.5552.2.039.300.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės (kairinės/dešininės) 123.8 €

 4.5552.2.039.302.1 aukšta spintelė, 6 lentynėlės, 2 durelės (kairinės/dešininės) 137.7 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9440.1.039.000.1 kojos chromas (1 pora) 7.8 €



265

66

11
0

VONIOS KAMBARIO BALDAI ZETA 

šviestuvai Horizon

šviesos vonios kambaryje

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9430.1.039.000.1 halogeninis šviestuvas Horizon, IP44, 2x G9, max. 33 W 26.7 €

Zeta veidrodžių šviestuvai atitinka 

griežčiausią Europos standartą  

IEC 364-7-701. 

REKOMENDUOJAMA: 

elektros instaliacijos darbus turėtų 

atlikti kvalifi kuotas elektrikas.

1,8 m

apšvietimą galima 

instaliuoti ne žemiau 

kaip 1,8 m virš grindų
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KITI MAIŠYTUVAI IR DUŠO PRIEDAI

„Jika“ gali pasiūlyti platų individualiems vonios kambariams skirtų maišytuvų 

asortimentą; be to, jų yra ir „Nariva“, „Dino“ bei „Talas“ kolekcijose. Jie idealiai 

dera su „Rio“ dušo priedais.

KITI MAIŠYTUVAI IR DUŠO PRIEDAI



maišytuvai CUBITO

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje 
Cubito

dušo priedai 
CUBITO-N

maišytuvai MIO-N

maišytuvai MIO

Dušo priedų ieškokite „Cubito“ 
skyriuje.

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje Mio

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje Mio

maišytuvai TIGO 

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje 
Tigo

maišytuvai OLYMP DEEP

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje 
Olymp Deep

APŽVALGA MAIŠYTUVAI

maišytuvai TALAS maišytuvai NARIVA

maišytuvai LYRA

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje 
Lyra

maišytuvai LYRA plus

Visą šios serijos maišytuvų
asortimentą rasite skyriuje 
Lyra plus

maišytuvai SENSOR INOX maišytuvai SENSOR

maišytuvai DINO

dušo priedai RIO
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MAIŠYTUVAI NARIVA

viensvirt is praustuvo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

maišytuvo svirt is neįgal iesiems, chromuota

  Prailginta penkerių metų garantija.

  Platus maišytuvų modelių 

asortimentas.

  Aukštos kokybės keraminės kasetės 

(Ispanija). 

  Aeratoriai pagaminti iš specialios 

medžiagos, kuri neleidžia kauptis 

kalkėms.

  Sieniniai vonios ir dušo maišytuvai 

turi vienpusio pralaidumo vožtuvus, 

kurie neleidžia kauptis nešvariam 

vandeniui sifoninėse prietaisų 

dalyse.   

  Kokybiškos nerūdijančiojo plieno 

jungiančiosios žarnelės iš Tucai 

(Ispanija). 

  Platus dušo priedų asortimentas.

Privalumai:

2 metai

dušo 

priedams.

5 metai

kasetėms 

ir paviršiams.

Visi vandens

maišytuvai bandomi

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111J.1.004.111.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas su dugno 
vožtuvu, chromas

43.7 €

 3.111J.1.004.110.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno 
vožtuvo, chromas

39.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111J.7.004.230.1 sieninis plautuvės maišytuvas snapo ilgis 
210 mm, chromas

51.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

3.901J.0.004.005.1 maišytuvo svirtis neįgaliesiems, chromuota 8.2 €
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MAIŠYTUVAI NARIVA

viensvirt is vonios / dušo maišytuvas

viensvirt is dušo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

viensvirt is bidė maišytuvas

viensvirt is vonios /  dušo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

2 metai

dušo 

priedams.

5 metai

kasetėms 

ir paviršiams.

Visi vandens

maišytuvai bandomi

70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.411J.1.004.111.1 viensvirtis bidė maišytuvas, su dugno vožtuvu, 
chromas

43.8 €

 3.411J.1.004.110.1 viensvirtis bidė maišytuvas, be dugno vožtuvo, 
chromas

41.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311J.7.004.131.1 viensvirtis dušo maišytuvas, sieninis, su dušo 
komplektu, chromas

67.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211J.7.004.131.1 viensvirtis vonios / dušo maišytuvas, sieninis, su 
dušo komplektu, chromas

70.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111J.7.004.220.1 sieninis plautuvės maišytuvas snapo ilgis 
150 mm, chromas

51.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211J.7.004.400.1 viensvirtis vonios/dušo maišytuvas, sieninis, 
be dušo komplekto, chromas

54.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111J.7.004.240.1 sieninis plautuvės maišytuvas snapo ilgis 
300 mm, chromas

54.2 €
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MAIŠYTUVAI NARIVA

viensvirt is dušo maišytuvas

DUŠO KOMPLEKTAS  
Į dušo komplektą įeina 
rankinis dušas, žarna, 
laikiklis arba dušo stovas.

plautuvės maišytuvas

dušo komplektas Rio

viensvirt is plautuvės maišytuvas

plautuvės maišytuvas

2 metai

dušo 

priedams.

5 metai

kasetėms 

ir paviršiams.

Visi vandens

maišytuvai bandomi

70 000 ciklų.

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311J.7.004.400.1 viensvirtis dušo maišytuvas, sieninis, be dušo 
komplekto, chromas

47.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511J.1.004.230.1 plautuvės maišytuvas, sukiojamas snapas
210 mm, chromas

41.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.100.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, sieninis laikiklis), chromas

17.8 €

 3.651R.0.004.371.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, stovas), chromas

36.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511J.1.004.240.1 viensvirtis plautuvės maišytuvas su aukštu snapu 47.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511J.1.004.220.1 plautuvės maišytuvas, sukiojamas snapas 
143 mm, chromas

41.7 €
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MAIŠYTUVAI DINO

praustuvo maišytuvas

bidė maišytuvas

maišytuvo svirt is neįgal iesiems, chromuota

  NEOPERL (Vokietija) aeratoriai 

pagaminti iš specialios, 

neleidžiančios kauptis kalkėms 

medžiagos, kuri leis išvengti 

varginančio šveitimo.

  „Dino“ serijos vonios maišytuvai turi 

aukštos kokybės „Kerox“ (Vengrija) 

keramines kasetes su OPTIM ECO 

srauto ribotuvais.

  „Tucai“ (Ispanija) nerūdijančios 

jungiančiosios žarnelės. 

  Prailginta penkerių metų garantija. 

Privalumai

GARANTIJA
5 metų garantija 

kasetei ir paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1172.1.004.001.1 praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu, 
chromuotas

39.8 €

 3.1172.1.004.000.1 praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo, 
chromuotas

33 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.4172.1.004.001.1 bidė maišytuvas su dugno vožtuvu, chromuotas 41 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

3.901J.0.004.005.1 maišytuvo svirtis neįgaliesiems, chromuota 8.2 €
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praustuvo čiaupai DINO tik šaltam vandeniui

MAIŠYTUVAI DINO

sieninis plautuvės maišytuvas

vonios / dušo maišytuvas

vonios / dušo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

GARANTIJA
5 metų garantija 

kasetei ir paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2172.7.004.000.1 vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, 
atstumas tarp įvadų 150 mm, chromuotas

39.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2172.7.004.300.1 vonios/dušo maišytuvas be dušo komplekto, 
atstumas tarp įvadų 100 mm, chromuotas

40 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5172.7.004.310.1 sieninis plautuvės maišytuvas, 210 mm snapas, 
atstumas tarp įvadų 100 mm, chromuotas

52.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

3.1572.0.004.000.1 praustuvo čiaupas šaltam (arba sumaišytam) 
vandeniui, chromuotas

22.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5172.7.004.210.1 sieninis plautuvės maišytuvas, 210 mm snapas, 
atstumas tarp įvadų 150 mm, chromuotas

52.7 €

Atsarginės dalys: Kaina

3.5127.0.004.200.1 tiesus maišytuvo snapas 150 mm, chromuotas 11.3 €

 3.9527.0.004.210.1 tiesus maišytuvo snapas 210 mm, chromuotas 6.2 €

 3.9527.0.004.220.1 tiesus maišytuvo snapas 300 mm, chromuotas 7.4 €
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MAIŠYTUVAI DINO

dušo maišytuvas

dušo maišytuvas be dušo komplekto

GARANTIJA
5 metų garantija 

kasetei ir paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

vonios / dušo maišytuvas su i lgu snapu

vonios / dušo maišytuvas su i lgu snapu

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2172.7.004.200.1 vonios/dušo maišytuvas su 350 mm sukiojamu 
snapu, atstumas tarp įvadų 100 mm, chromuotas

74.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.2172.7.004.210.1 vonios/dušo maišytuvas su 350 mm sukiojamu 
snapu, atstumas tarp įvadų 150 mm, chromuotas

77.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3172.7.004.000.1 dušo maišytuvas be dušo komplekto, atstumas 
tarp įvadų 150 mm, chromuotas

34.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.3172.7.004.300.1 dušo maišytuvas be dušo komplekto, atstumas 
tarp įvadų 100 mm, chromuotas

34.9 €



258—259

ki
ti

 
m

ai
šy

tu
va

i

80

206

303

190

G3/8"

max 38
M6

12°

142
175

118

400

80

ø34

74
5

64
4

3578

G 1/2

+ +

MAIŠYTUVAI DINO

plautuvės maišytuvas su aukštu snapu

GARANTIJA
2 metai

dušo 

priedams.

GARANTIJA
5 metų garantija 

kasetei ir paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

plautuvės maišytuvas su trumpu snapu

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Visose dušų žarnose integruota nuo 
susisukimo apsauganti sistema Anti Twist.

dušo žarna

DUŠO KOMPLEKTAS  
Į dušo komplektą įeina rankinis 
dušas, žarna, laikiklis arba dušo 
stovas.

dušo komplektas Rio

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.1172.1.004.010.1 plautuvės maišytuvas su trumpu sukiojamu 
snapu, chromuotas

32.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5172.1.004.230.1 plautuvės maišytuvas su aukštu snapu, 
chromuotas

36.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.6227.0.004.011.1 Lyra dušo žarna 1,7 m, žalvarinė, dvigubo 
pynimo, chromuota

10 €

 3.6227.0.004.021.1 Lyra dušo žarna 2 m, žalvarinė, dvigubo pynimo, 
chromuota

11 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.100.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, sieninis laikiklis), chromas

17.8 €

 3.651R.0.004.371.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio 
plieno dušo žarna, stovas), chromas

36.8 €



MAIŠYTUVAI DINO

plautuvės maišytuvas su i lgu snapu

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.5172.1.004.200.1 plautuvės maišytuvas su ilgu snapu, chromuotas 34.6 €
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MAIŠYTUVAI TALAS

viensvirt is praustuvo maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

viensvirt is bidė maišytuvas

GARANTIJA
5 metų garantija kasetei ir 

paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

maišytuvo svirt is neįgal iesiems, chromuota

  Prailginta penkerių metų garantija.

  Platus maišytuvų modelių 

asortimentas.

  Aukštos kokybės keraminės 

kasetės.

  Kokybiškos nerūdijančiojo plieno 

jungiančiosios žarnelės.

  Platus dušo priedų asortimentas.

Privalumai

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111N.7.004.230.1 sieninis plautuvės maišytuvas, snapo ilgis 
210 mm, chromas

37.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111N.1.004.110.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas be dugno 
vožtuvo, chromas

22.7 €

 3.111N.1.004.111.1 viensvirtis praustuvo maišytuvas su dugno 
vožtuvu, chromas

26.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.411N.1.004.111.1 viensvirtis bidė maišytuvas su dugno vožtuvu, 
chromas

28.5 €

 3.411N.1.004.110.1 viensvirtis bidė maišytuvas be dugno vožtuvo, 
chromas

26.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

3.901J.0.004.005.1 maišytuvo svirtis neįgaliesiems, chromuota 8.2 €



MAIŠYTUVAI TALAS

vonios/dušo maišytuvas

dušo maišytuvas

plautuvės maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

sieninis plautuvės maišytuvas

GARANTIJA
5 metų garantija kasetei ir 

paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

plautuvės maišytuvas

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.211N.7.004.400.1 viensvirtis vonios/dušo maišytuvas, be dušo 
komplekto, atstumas tarp įvadų 150 mm, 
chromas

31.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.311N.7.004.400.1
viensvirtis dušo maišytuvas, be dušo komplekto, 
atstumas tarp įvadų 150 mm, chromas

26.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111N.7.004.220.1 sieninis plautuvės maišytuvas, snapo ilgis 
150 mm, chromas

37.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511N.1.004.220.1 plautuvės maišytuvas, sukiojamas snapas 
143 mm, chromas

28.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.111N.7.004.240.1 sieninis plautuvės maišytuvas, snapo ilgis 
300 mm, chromas

41.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.511N.1.004.230.1 plautuvės maišytuvas, sukiojamas snapas 
210 mm, chromas

28.8 €
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DUŠO PRIEDAI RIO

GARANTIJA
5 metų garantija kasetei ir 

paviršiui.

Visi maišytuvai išban-

dyti 70 000 ciklų.

DUŠO KOMPLEKTAS  
Į dušo komplektą įeina rankinis 
dušas, žarna, laikiklis arba dušo 
stovas.

rekomenduojami dušo komplektai  Rio

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.100.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio
plieno dušo žarna, sieninis laikiklis), chromas

17.8 €

 3.651R.0.004.371.1 dušo komplektas (rankinis dušas, nerūdijančio
plieno dušo žarna, stovas), chromas

36.8 €



3.611R.2.004.151.1 3.611R.2.004.351.1

G1/2"

220 80

41

G1/2"G1/2"

230
ø80

MAIŠYTUVAI RIO

rankinis dušas

rankinis dušas

rankinis dušas

Ø
10

2

24
2,5

65
,3

29,4

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.0.004.001.1 rankinis dušas, vienas srovės režimas, chromas 10.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.2.004.331.1 rankinis dušas, skersmuo 80 mm, 3 srovės 
režimai

12.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.611R.2.004.151.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 1 srovės 
režimas

14.6 €

 3.611R.2.004.351.1 rankinis dušas, skersmuo 100 mm, 3 srovės 
režimai

18.9 €
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MAIŠYTUVAI RIO

dušo žarna

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

dušo alkūnė

rankinio dušo sieninis laikikl is

dušo žarnos jungtis

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.621R.0.004.270.1 dušo žarna, 1,7 m, nerūdijantis plienas 10.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.661R.0.004.004.1 dušo alkūnė, chromas (užsakoma atskirai) 15.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.691R.0.004.500.1 rankinio dušo sieninis laikiklis, reguliuojamas, 
chromas

7.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.631R.0.004.150.1 dušo žarnos jungtis 1/2“ 18.9 €



+ +
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MAIŠYTUVAI RIO

rekomenduojami dušo komplektai  Rio

l ietaus t ipo dušo galva

dušo galva

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671R.1.004.210.1 lietaus tipo dušo galva, skersmuo 80 mm, vienas 
srovės režimas, chromas

12.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.671R.1.004.214.1 dušo galva, skersmuo 100 mm, 1 srovės režimas 14.6 €

 3.671R.1.004.215.1 dušo galva, skersmuo 100 mm, 3 srovės režimai 18.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.361.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 
100 mm,  3 srovės režimai, rankinio dušo laikiklis, 
dušo žarna 1,7 m, metalinė)

37.3 €

 3.651R.0.004.373.1 dušo komplektas (rankinis dušas, skersmuo 
100 mm,  3 srovės režimai, reguliuojamas stovas, 
dušo žarna 1,7 m, metalinė)

54.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 3.641X.0.004.811.1 muilinė reguliuojamam dušo stovui 
3.641X.0.004.310.1, chromuota

10.1 €
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MAIŠYTUVAI RIO

praustuvo dugno vožtuvas

bidė dušel io komplektas

Atsarginės dalys - žr. 318 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.651R.0.004.112.1 bidė dušelis su atbuliniu vožtuvu, sieninis laikiklis, 
fi ksuotas, dušo žarna 1,2 m, metalas, dvigubas 
pynimas

22.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7018.9.004.103.1 praustuvo dugno vožtuvas, sukiojamas apie ašį, 
antivandalinis, 5/4“–75 mm

15.1 €

NAUJIENA



MAIŠYTUVAI SENSOR

  aukščiausio lygio higiena

  paprastas ir patogus naudojimas, pritaikytas ne tik viešosioms erdvėms,

   bet ir privatiems ūkiams

   protinga elektronika su automatiniu prisitaikymu prie aplinkos sąlygų – 

Auto Sensor

   saugus pasirinkimas sveikatos priežiūros įstaigoms, skirtas sustiprinti 

apsaugą nuo pavojingų legionelių bakterijų

  vandens ir energijos taupymas – vandens srauto greitis 6 l/min,

   Neoperl aeratoriai (Vokietija)

   apsauginė vandens uždarymo praėjus 5 minutėms funkcija 

   paleidžia vandenį vos rankoms patekus į skenuojamą zoną, iki 30 cm 

atstumu nuo jutiklio

   automatiškai užsuka vandenį vos patraukus rankas iš zonos (priklausomai 

nuo nustatymo – su 0,25–7,75 sekundžių vėlavimu)

  galima nustatyti vandens užsukimo vėlavimą ir jutiklio išjungimo funkciją 

nuotoliniu valdymo pultu (gaminio numeris 8.9407.8.000.000.1)

   du galimi energijos tiekimo variantai: 24 V nuol. srovė iš tinklo arba 6 V 

elementas (4 x AA elementai po 1,5 V)

  elemento būklės indikatorius iš baterijos maitinamai versijai

   5 metų garantija

Privalumai

5 metai kasetėms.

SENSOR
maišytuvai:

Sensor ir Sensor Inox.

6 l/min
Vandens srauto greitis 6 l/min.

elektroninis praustuvo maišytuvas Sensor Inox

elektroninis praustuvo čiaupas Sensor

Jutikliais valdomi maišytuvai padeda ženkliai taupyti vandenį. Jutiklis 

su vandens sustabdymo funkcija, kuri sustabdo tekėjimą praėjus nuo 

0,25 iki beveik 8 sekundžių nuo to momento, kai iš jutiklio veikimo zonos 

patraukiamos rankos, užtikrina, kad vanduo būtų naudojamas taupiai.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.141T.2.003.322.1 elektroninis praustuvo maišytuvas su temperatūros valdymu, be 
dugno vožtuvo; vandens srauto greitis 6 l/min., 2 kampiniai ventiliai 
su fi ltrais, maitinimas iš tinklo (24V maitinimo šaltinį reikia užsakyti 
atskirai, priklausomai nuo jungiamų maišytuvų skaičiaus), nerūdijantis 
plienas

307.9 €

 3.141T.2.003.321.1 elektroninis praustuvo maišytuvas su temperatūros valdymu, be 
dugno vožtuvo; vandens srauto greitis 6 l/min., 2 kampiniai ventiliai 
su fi ltrais, maitinamas iš 4 x 1,5 V šarminių elementų, 2700 mAh, 
nerūdijantis plienas

307.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9507.1.000.000.1
24 V nuol. srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 2 elektroniniams 
maišytuvams

44.1 €

 8.9507.2.000.000.1
24 V nuol. srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 4 elektroniniams 
maišytuvams

58.1 €

 8.9407.8.000.000.1 universalus nuotolinio valdymo pultas 13.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.151T.2.004.322.1 elektroninis praustuvo čiaupas šaltam arba sumaišytam vandeniui be 
dugno vožtuvo; vandens srauto greitis 6 l/min., 2 kampiniai ventiliai 
su fi ltrais, maitinimas iš tinklo (24V maitinimo šaltinį reikia užsakyti 
atskirai, priklausomai nuo jungiamų maišytuvų skaičiaus), chromuotas

245.4 €

 3.151T.2.004.321.1
elektroninis praustuvo čiaupas šaltam arba sumaišytam vandeniui be 
dugno vožtuvo; vandens srauto greitis 6 l/min., 2 kampiniai ventiliai 
su fi ltrais, maitinamas iš 4 x 1,5 V šarminių elementų, 2700 mAh, 
nerūdijantis plienas

245.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9507.1.000.000.1 24 V nuol. srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 2 elektroniniams 
maišytuvams

44.1 €

 8.9507.2.000.000.1
24 V nuol. srovės maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 4 elektroniniams 
maišytuvams

58.1 €

 8.9407.8.000.000.1 universalus nuotolinio valdymo pultas 13.2 €
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KITOS VONIOS IR DUŠO PADĖKLAI

Stabilumas, atsparumas temperatūrų svyravimams, ilgalaikis tarnavimas, lengvas 

valymas ir prieinama kaina – pagrindiniai iš tvirto emaliuoto plieno pagamintų 

anatominės formos vonių ir dušo padėklų privalumai. „Jika“ asortimente yra 

produktų ir iš kitų medžiagų – keramikos ir lieto marmuro. Ypatingą dėmesį 

turėtumėte atkreipti į mūsų naujuosius „Padana“ dušo padėklus.

KITOS VONIOS IR DUŠO PADĖKLAI



VONIOS  PLIENINĖS

Stabilumas, atsparumas temperatūrų svyravimams, ilgalaikis tarnavimas, lengvas valymas ir prieinama kaina – tai yra 

pagrindiniai emaliuoto plieno JIKA vonių ir dušo padėklų privalumai. Pasirinkę netradicinį jų montavimo būdą, galite sukurti išties 

prabangiai atrodantį vonios kambario interjerą.

Neslystantis paviršius uždedamas 

emaliuojant ir tada detalė išdegama – taip 

ji idealiai susilieja su paviršiaus struktūra. 

Sluoksnis yra ypač stabilus ir yra lengvai 

valomas bei atsparus rūgštims ir trynimui. 

Neslidus paviršius yra išbandytas pagal 

Vokietijos pramoninį standartą DIN 51097 

ir užtikrina išskirtines neslydimo savybes. 

Speciali slydimą mažinanti 

danga padės Jums 

išvengti nepatogumo ar 

net galimų susižeidimų 

prausiantis.

Praktiškos ir tvirtos 

rankenėlės, padedančios 

įlipti, atsistoti, išlipti.

Poliuretaninės atramos 

galvai užtikrina maksimalų 

komfortą vonioje.

 2.9498.0.088.000.1    13.4 €

Atramos galvai gali būti 

dviejų spalvų: šviesiai 

ir tamsiai pilkos.

 2.9498.0.087.000.1    13.4 €

Privalumai Antislip

tamsiai pilka šviesiai pilka

  Emaliuotos plieninės vonios yra higieniškos, atsparios rūgštims, 

įbrėžimams, smūgiams ir trynimui.

  Pagrindinis jų privalumas - jos gali tarnauti neribotą laiką, jei tik bus 

tinkamai prižiūrimos.

  Jika plieninės vonios yra gaminamos iš 1,5-1,8 mm arba 2,5-2,8 mm 

storio plieno lakštų. Specialiu presu suformavus vonią, dengiami 

net trys emalės sluoksniai. Po kiekvieno sluoksnio užtepimo vonia 

degama krosnyje.
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VONIOS  PLIENINĖS

E, F = vonios krašto plotis

Šia spalva pažymėtose zonose
nerekomenduojame montuoti
vonios maišytuvo ar užpildymo
čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo
čiaupą rekomenduojame montuoti
šiose zonose.

vonia Praga

vonia Alma

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai 
pateikti 61 psl.

E, F = vonios krašto plotis

Šia spalva pažymėtose zonose
nerekomenduojame montuoti
vonios maišytuvo ar užpildymo
čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo
čiaupą rekomenduojame montuoti
šiose zonose.

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai 
pateikti 61 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.3437.2.000.000.1 vonia Praga 1 700 mm, su rankenėlėmis 210 l 153.3 €

 2.3438.2.000.000.1 vonia Praga 1 800 mm, su rankenėlėmis 210 l 157 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9401.3.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Praga 11.8 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

  2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm 
ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

A B C D E F G H

 2.3437.2 1700 1335 800 670 80 65 285 410

 2.3438.2 1800 1335 800 670 130 115 320 410

Su plieninėmis voniomis Praga rekomenduojame naudoti vienos
arba dviejų dalių vonios sieneles Cubito.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Glotnus 
dugnas
yyy: 000

Antislip

600

 2.3426.2.yyy.000.1 vonia Alma 1 600 mm, su 
rankenėlėmis

170 l 142.2 € 142.2 €

 2.3427.2.yyy.000.1 vonia Alma 1 700 mm, su 
rankenėlėmis

180 l 142.2 € 142.2 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9401.2.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Alma, Tanza plus, Tanza ir Riga 10.3 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm 
ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

A B C D E F G H

 2.3426.2 1600 1120 750 620 108 75 310 395

 2.3427.2 1700 1220 750 620 108 75 310 395

Su plieninėmis voniomis Alma rekomenduojame naudoti vienos 
arba dviejų dalių vonios sieneles Cubito.



VONIOS  PLIENINĖS

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

½
 D

410 370

min 150

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai 
pateikti  61 psl.

E, F = vonios krašto plotis

Šia spalva pažymėtose zonose
nerekomenduojame montuoti 
vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo
čiaupą rekomenduojame montuoti
šiose zonose.

vonia Tanza plus /  Tanza

TANZA

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.2521.0.000.000.1 Tanza 140 × 70 cm 155 l 81.8 €

 2.2520.0.000.000.1 Tanza 150 × 70 cm 165 l 81.8 €

 2.2519.0.000.000.1 Tanza 160 × 70 cm 180 l 81.8 €

 2.2518.0.000.000.1 Tanza 170 × 70 cm 195 l 81.8 €

 2.2523.0.000.000.1 Tanza 160 × 75 cm 200 l 115.3 €

 2.2522.0.000.000.1 Tanza 170 × 75 cm 210 l 115.3 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina
 2.9401.2.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Alma, Tanza Plus, Tanza ir Riga 10.3 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm 
ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi  ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

A B C D E F

 2.2521.0 1400 960 460 700 310 390

 2.2520.0,  2.2520.1 1500 1060 460 700 310 390

 2.2519.0, 2.2519.1 1600 1160 460 700 310 390

 2.2518.0,  2.2518.1 1700 1260 460 700 310 390

 2.2523.0,  2.2523.1 1600 1160 560 750 325 390

 2.2522.0,  2.2522.1 1700 1260 560 750 325 390

Su plieninėmis voniomis Tanza plus rekomenduojame naudoti 
vienos arba dviejų dalių vonios sieneles Cubito.

Plieninių JIKA vonių aukštis

Vonia Kojelių aukštis Vonios su kojelėmis aukštis

min. max.

PRAGA 180 195 590–605

ALMA 170 185 560–575

RIGA 170 185 RIGA 2–4 545–560 RIGA 5–7 560–575

RIGA 105 155 175 530–550

TANZA 170 185 555–570

TANZA plus

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.2520.1.000.000.1 Tanza plus 150 × 70 cm 165 l 172.2 €

 2.2519.1.000.000.1 Tanza plus 160 × 70 cm 180 l 175.5 €

 2.2518.1.000.000.1 Tanza plus 170 × 70 cm 195 l 179 €

 2.2523.1.000.000.1 Tanza plus 160 × 75 cm 200 l 183.1 €

 2.2522.1.000.000.1 Tanza plus 170 × 75 cm 210 l 195.5 €
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 2.9410.2  2.9401.3

 2.9400.0  2.9401.2

VONIOS  PLIENINĖS

Šia spalva pažymėtose zonose 
nerekomenduojame montuoti 
vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupą rekomenduojame montuoti 
šiose zonose.

E, F = vonios krašto plotis

vonia Riga

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai 
pateikti  61 psl.

E, F = vonios krašto plotis

Šia spalva pažymėtose zonose 
nerekomenduojame montuoti vonios 
maišytuvo ar užpildymo čiaupo.

Vonios maišytuvo ar užpildymo 
čiaupą rekomenduojame montuoti 
šiose zonose.

Visų rūšių vonios kojoms 
(plastikinėms ir metalinėms) 
galioja, kad jų keliamoji galia 
atitinka vonios tūriui plius 
200 kg. Kai tuo tarpu europinė 
norma EN 14516 kojoms 
nustato galią tik atitinkančią 
vonios tūriui ir plius 100 kg.

vonia Riga mini

priedai

Automatinių perlajų / sifonų paveikslėliai ir techniniai brėžiniai 
pateikti  61 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.3402.0.000.000.1 Riga 1200 mm 140 l 72.4 €

 2.3403.0.000.000.1 Riga 1300 mm 150 l 72.4 €

 2.3404.0.000.000.1 Riga 1400 mm 160 l 72.4 €

 2.3405.0.000.000.1 Riga 1500 mm 170 l 72.4 €

 2.3406.0.000.000.1 Riga 1600 mm 180 l 72.4 €

 2.3407.0.000.000.1 Riga 1700 mm 190 l 72.4 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9401.2.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Alma, Tanza Plus, Tanza ir Riga 10.3 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 
550 mm ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi  ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

A B C D E F G H

 2.3402.0 1200 805 700 570 70 65 285 375

 2.3403.0 1300 905 700 570 70 65 285 375

 2.3404.0 1400 1005 700 570 70 65 285 375

 2.3405.0 1500 1105 700 570 70 65 285 375

 2.3406.0 1600 1205 700 570 70 65 285 375

 2.3407.0 1700 1305 700 570 70 65 285 375

Plieninių vonių Riga negalima derinti su vonios sienelėmis CUBITO.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Tūris Kaina

 2.3400.0.000.000.1 Riga mini 105 x 70 cm, sėdimoji vonelė 120 l 79.7 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9400.0.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Riga mini 11.8 €
 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu,

550 mm ilgio, plastikinis korpusas
24.4 €

 2.9481.6.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 550 mm 
ilgio, žalvarinis korpusas

36.4 €

 2.9481.7.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €

 2.9481.8.004.000.1 automatinė perlaja su pripildymo funkcija (exafi  ll) 
su 40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, žalvarinis korpusas

80.6 €

A B C D E F G H

 2.3400.0 1050 525 700 570 70 65 285 375

Plieninių vonių Riga mini negalima derinti su vonios sienelėmis CUBITO.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9410.2.000.000.1 atsarginės rankenos – 2 vnt. (chromuotos) vonioms Praga, 
Alma

48 €

 2.9400.0.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Riga mini, 2 vnt. 11.8 €

 2.9401.2.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Alma, Tanza Plus, Tanza ir Riga, 
2 vnt.  

10.3 €

 2.9401.3.000.000.1 metalinės kojelės vonioms Praga, 2 vnt. 11.8 €

 2.9481.5.004.000.1 automatinė perlaja su 40/50 mm vonios sifonu, 
550 mm ilgio, plastikinis korpusas

24.4 €

 2.9481.7.004.000.1  automatinė perlaja su su pripildymo funkcija (exafi ll) su 
40/50 mm vonios sifonu, ilgis 550 mm, plastikinis korpusas

66.4 €



DUŠO PADĖKLAI KERAMINIAI

Šiuolaikiniame naujųjų technologijų persmelktame pasaulyje žmonės vis dažniau atsigręžia į tradicines natūralias medžiagas. 

Jiems tai reiškia amžių išbandytą kokybės garantiją. Natūralios medžiagos ne tik gražios, bet ir malonios, artimos žmogaus 

prigimčiai. Dėl šios priežasties JIKA į savo asortimentą įtraukė keraminius dušo padėklus „Ravenna“. Absoliučiai stabili forma, 

atsparumas įbrėžimams, lengva priežiūra, neribotas tarnavimo laikas – savybės, kurias vertina kiekvienas, kuriam svarbu aukšta 

kokybė. Jeigu ieškote tikrai patvarios ir stabilios medžiagos, turėtumėte ieškoti keraminių padėklų.

 10 metų garantija.

 Slydimą mažinantis paviršiaus padengimas.

 Atsparūs temperatūrų svyravimams ir subraižymui.

 Tvirta ir atspari smūgiams medžiaga.

Privalumai

ANTISLIP
Slydimą mažinanti vonios apdaila.

10 metų garantija 

visiems keramikos 

gaminiams.

100% perdirbamas gaminys
Santechninė keramika yra visiškai

perdirbama; susmulkinta 

medžiaga gali būti grąžinta 

į gamybos procesą arba 

panaudota kitose pramonės 

srityse.
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DUŠO PADĖKLAI KERAMINIAI

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

Šo
na

s b
e 

gl
az

ūr
os

kvadratinis padėklas Ravenna

stačiakampis padėklas Ravenna

pusapvalis padėklas Ravenna

priedai

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5208.1.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas 800 × 800 mm, keramika 96.2 €

 8.5209.1.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas 900 × 900 mm, keramika 116.6 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5213.1.000.000.1 stačiakampis dušo padėklas 720 × 900 mm, keramika 120.3 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5208.6.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas 800 × 800 mm, R = 550 mm, keramika 98 €

 8.5209.6.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas 900 × 900 mm, R = 550 mm, keramika 121.6 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

Pusapvalius Ravenna padėklus rekomenduojame derinti
su dušo kabinomis Mio, Lyra plus. 

Sifonas dušo padėklams Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

L B H

 8.5208.1 800 800 110

 8.5209.1 900 900 110

L B H

 8.5213.1 900 720 110

L B H

 8.5208.6 800 800 110

 8.5209.6 900 900 110
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DUŠO PADĖKLAI KERAMINIAI

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

Šonas be glazūros

žemas kvadratinis dušo padėklas Neo-Ravenna

žemas stačiakampis dušo padėklas Neo-Ravenna

žemas stačiakampis dušo padėklas Neo-Ravenna

priedai

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1208.0.000.020.1 kvadratinis dušo padėklas, 800 × 800 mm, keramika 77.7 €

 2.1209.0.000.020.1 kvadratinis dušo padėklas, 900 × 900 mm, keramika 109.6 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

L B H

 2.1208.0.000.020.1 800 800 80

 2.1209.0.000.020.1 900 900 80

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1213.0.000.020.1 stačiakampis dušo padėklas, 900 × 720 mm, keramika 97.6 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1215.3.000.020.1 stačiakampis dušo padėklas, 1 000 × 800 mm, keramika 197.7 €

 2.1216.0.000.020.1 stačiakampis dušo padėklas, 1 200 × 800 mm, keramika 202.7 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos 6.5 €

Sifonas dušo padėklams Kaina

 2.9498.3.000.000.1 sifonas keraminiams dušo padėklams, nerūdijančio plieno 
gaubteliai su Jika logotipu, pratakumas 33 l/min.

18.6 €
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DUŠO PADĖKLAI IŠ LIETO AKMENS

„Jika“ dušo padėklų asortimente yra nauji, iš lieto marmuro pagaminti „Padana“ dušo padėklai. Iš klinties, pagrindinės sudeda-

mosios medžiagos, ir dervų pagaminama unikali medžiaga. Minimalistinio dizaino „Padana“ dušo padėklai taps bet kokio vonios 

kambario akcentu.

 Lygūs dušo padėklų paviršiai užtikrina idealiai higienišką aplinką. 

 Lieto marmuro medžiagą lengva valyti ir prižiūrėti.

 Dušo padėklai ypač atsparūs, todėl ilgai tarnaus bet kokiame vonios kambaryje.

 „Padana“ dušo padėklai atsparūs UV spinduliams, todėl ilgai išliks šviesūs.

 Dušo padėklas yra vos 3 cm aukščio, todėl atrodo subtilus ir grakštus. 

Privalumai

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

dušo padėklas Padana, l ietas akmuo, stačiakampis

Dušo padėklai Pure yra tinkami įleidimui į grindis.

Dušo padėklai Padana yra labai negilūs, tad mes rekomenduojame 
sifoną  2.9423.0 su padidintu pralaidumu (54 l/min.).

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1193.4.000.000.1 stačiakampis dušo padėklas, 1000 × 800 mm 264.8 €

 2.1193.5.000.000.1 stačiakampis dušo padėklas, 1200 × 800 mm 277.6 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams  90 mm, su 
nerūdijančio plieno gaubteliu  113 mm, 54 l/min, su 
montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 290 × 50 mm 6.5 €
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DUŠO PADĖKLAI IŠ LIETO AKMENS

dušo padėklas Padana, l ietas akmuo, pusapvalis

Dušo padėklai Pure yra tinkami įleidimui į grindis.

Dušo padėklai Padana yra labai negilūs, tad mes rekomenduojame 
sifoną  2.9423.0 su padidintu pralaidumu (54 l/min.).

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

dušo padėklas Padana, l ietas akmuo, kvadratinis

Dušo padėklai Padana yra labai negilūs, tad mes rekomenduojame 
sifoną  2.9423.0 su padidintu pralaidumu (54 l/min.).

Dušo padėklai Pure yra tinkami įleidimui į grindis.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1193.3.000.000.1 pusapvalis dušo padėklas, 900 × 900 mm, spindulys 550 mm 235.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.1193.1.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, 800 × 800 mm 205.2 €

 2.1193.2.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas, 900 × 900 mm 235.1 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams  90 mm, su 
nerūdijančio plieno gaubteliu  113 mm, 54 l/min, su 
montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 290 × 50 mm 6.5 €

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas HL keraminiams dušo padėklams  90 mm, su 
nerūdijančio plieno gaubteliu  113 mm, 54 l/min, su 
montavimo priedais

38.9 €

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo padėklo ir sienos, 290 × 50 mm 6.5 €
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DUŠO PADĖKLAI PLIENINIAI

    Emaliuoti dušo padėklai yra higieniški, atsparūs rūgštims, įbrėžimams, smūgiams ir trynimui.

  Plieniniai padėklai išlaiko savo ypač stabilią formą.

Privalumai

ANTISLIP
slydimą mažinanti vonios 

apdaila.

emaliuoto pl ieno dušo padėklai  Sofia

Atsarginės dalys - žr. 317 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Antislip reljefas

yyy: 011

Kaina

000

Kaina

Antislip

 2.1407.0.000.000.1 kvadratinis dušo padėklas 700 mm 32.8 €

 2.1408.0.000.yyy.1 kvadratinis dušo padėklas 800 mm x 32.8 € 32.8 €

 2.1409.0.000.yyy.1 kvadratinis dušo padėklas 900 mm x 53.3 € 53.3 €

L B H

 2.1407.0 700 700 135

 2.1408.0 800 800 145

 2.1409.0 900 900 145

Užsakoma pasirinktinai Kaina

 2.9482.4.000.000.1 sifonas dušo padėklams, 50/40 mm, nerūdijančio plieno 
gaubtelis su Jika logotipu, pratakumas 39 l/min

8.6 €

 2.9555.6.000.000.1 kojelės dušo padėklams 21.8 €

Kvadratinius dušo padėklus Sofi a rekomenduojame derinti su 
dušo kabinomis Cubito Pure, Cubito ir Lyra plus. 



POTINKINIAI MODULIAI

Ar jums svarbus kiekvienas vonios kambario erdvės centimetras? „Jika“ 

paslėptos montavimo sistemos gali būti puikus sprendimas. Jos suteikia 

elegantišką sprendimą mažoms patalpoms; be to, kartu naudojami 

šiuolaikiniai komponentai padeda žymiai sumažinti vandens sąnaudas. 

POTINKINIAI MODULIAI
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PRODUKTŲ APŽVALGA AKTYVAVIMO KLAVIŠAI POTINKINIAMS MODULIAMS

baltas

 8.9365.8.000.000.1

baltas

8.9366.2.000.000.1

poliruotas chromas

8.9365.9.004.000.1

poliruotas chromas

8.9366.3.004.000.1

matinis chromas

8.9366.0.007.000.1

matinis chromas

8.9366.4.007.000.1

nerūdijantis plienas, 

ANTIVANDAL 

 8.9366.5.000.000.1

JIKA aktyvavimo klavišai PL3

JIKA aktyvavimo klavišai PL9

baltas

 8.9364.6.000.000.1

poliruotas chromas

 8.9364.6.004.000.1

matinis chromas

 8.9364.6.007.000.1

baltas

 8.9367.6.000.000.1

poliruotas chromas

 8.9367.6.004.000.1

JIKA aktyvavimo klavišai PL8

baltas

 8.9370.8.000.000.1

matinis chromas

 8.9367.6.007.000.1

Automatinio nuplovimo klavišas PL3, 
infraraudonųjų spindulių jutiklis.

Potinkinius JIKA modulius galima derinti ir su ROCA nuplovimo klavišais.



AKTYVAVIMO KLAVIŠAI POTINKINIAMS MODULIAMS

PL8 – aktyvavimo klavišai

PL9 – aktyvavimo klavišai

Potinkinius JIKA modulius galima derinti ir su ROCA nuplovimo klavišais.

• Dual Flush – pilnas/dalinis vandens nuleidimas.

Aktyvavimo klavišų žiedus, esant norui, galima lengvai pakeisti. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9364.6.000.000.1 PL8 Dual Flush nuleidimo klavišas, balta spalva, žalias apvadas 19.2 €

  8.9364.6.004.000.1 
PL8 Dual Flush nuleidimo klavišas, blizgus chromas, matinis 
apvadas

33.2 €

  8.9364.6.007.000.1
PL8 Dual Flush nuleidimo klavišas, matinis chromas, blizgus 
apvadas

33.2 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.9964.6.000.000.1 žalias apvadas nuleidimo klavišui PL8   8.9364.6, supakuotas 
plastikiniame maišelyje (atsarginė dalis)

3.5 €

 8.9964.6.004.000.1 blizgus apvadas nuleidimo klavišui PL8   8.9364.6, supakuotas 
plastikiniame maišelyje (atsarginė dalis)

4.2 €

 8.9964.6.007.000.1 matinis apvadas nuleidimo klavišui PL8   8.9364.6, supakuotas 
plastikiniame maišelyje (atsarginė dalis)

4.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9367.6.000.000.1 nuleidimo klavišas PL9 Dual Flush, balta spalva 19.2 €

  8.9367.6.004.000.1 nuleidimo klavišas PL9 Dual Flush, poliruotas chromas 33.2 €

  8.9367.6.007.000.1 nuleidimo klavišas PL9 Dual Flush, matinis chromas 33.2 €
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AKTYVAVIMO KLAVIŠAI POTINKINIAMS MODULIAMS

Potinkinius JIKA modulius galima derinti ir su ROCA nuplovimo klavišais.

PL3 – aktyvavimo klavišai

PL3 – jutiklinis aktyvavimo klavišas

Atsarginės dalys - žr. 319 psl.

Dvejopas sprendimas vandens taupymui:
•  Single Flush – nuplovimui visąlaik bus suvartojamas nustatytas 

vandens kiekis, pvz., 4,5 litro tiems unitazams, kurie yra 
sertifi kuoti šiam kiekiui.

• Dual Flush – pilnas/dalinis vandens nuleidimas.

Single Flush, baltas,
su IR jutikliu

Dual Flush, 
poliruotas chromas

Dual Flush, 
matinis chromas

Dual Flush, baltasSingle Flush, baltas Single Flush, 
matinis chromas

Single Flush Inox 
ANTIVANDAL – nerūdijantis 
plienas

Single Flush, 
poliruotas chromas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9365.8.000.000.1 PL3 – klavišas Single Flush, baltas 19.2 €

  8.9365.9.004.000.1 PL3 – klavišas Single Flush, poliruotas chromas 33.2 €

  8.9366.0.007.000.1 PL3 – klavišas Single Flush, matinis chromas 33.2 €

  8.9366.2.000.000.1 PL3 – klavišas Dual Flush, baltas 19.2 €

  8.9366.3.004.000.1 PL3 – klavišas Dual Flush, poliruotas chromas 33.2 €

  8.9366.4.007.000.1 PL3 – klavišas Dual Flush, matinis chromas 33.2 €

  8.9366.5.000.000.1 PL3 –  klavišas Single Flush INOX ANTIVANDAL, nerūdijantis 
plienas

71.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9370.8.000.000.1 Automatinio nuplovimo klavišas PL3 (baltas)
- balta spalva,
-  šį klavišą galima naudoti tik su potinkiniais moduliais, kurių 

montavimo gylis 13 cm.
- inuotolinis infraraudonųjų spindulių jutiklis;
- maitinimo įtampa 24V DC;
- naudojama galia 50 W;
- vienas nuplovimo režimas - 6 l;
-  jutiklis reaguoja į objektą, esantį prieš nuplovimo klavišą ne 

trumpiau kaip 7,5 s ne didesniu kaip 0,7 m atstumu;
-  nuplovimas aktyvuojamas praėjus 2 s nuo pasitraukimo iš 

veikimo zonos;
-  automatinis higieninis nuplovimas po kiekvienų 8 nuplovimų 

(pagal veikiančias ES higienos normas);
-  automatinis higieninis nuplovimas praėjus 24 h nuo paskutinio 

aktyvavimo;
-  į komplektą įeina elektronika, elektromagnetinis vožtuvas ir jo 

laikiklis iš nerūdijančio plieno;
-  naudotojas gali papildomai aktyvuoti nuplovimą, 

paspausdamas didįjį mygtuką (pvz., valymo metu ar nutrūkus 
elektros tiekimui);

- yra galimybė atjungti jutiklį;
-  elektronikos neįmanoma užsakyti atskirai, kaip atsarginės 

dalies;
-  šis sudėtingas komponentas reikalauja itin tikslaus įrengimo, 

tad gedimo atveju reikia keisti visą klavišą;
-  prie transformatoriaus 8.9507.2 galima jungti  daugiausiai 2 

klavišus 8.9370.8.

264.2 €



POTINKINIAI MODULIAI

Pažangūs sprendimai vonios įrengimui

400 kg
atlaiko iki 400 kg apkrovą

GARANTIJA 
10 metų

(plieno korpusui)

GARANTIJA                                                                       
5 metai                                                                       
(bakeliui)

 Aukščiausios kokybės ir įmantraus dizaino tradicinio prekės ženklo įleidžiami moduliai.

 Lengva montuoti ir prižiūrėti.

 Tvirti plieniniai rėmai – WC ir bidė tvirtumas išbandytas su 400 kg apkrova.

 Penkerių metų garantija, garantinis aptarnavimas pas klientą.

 Specialus NUO VANDALŲ APSAUGOTAS mygtukas, skirtas naudoti viešosiose vietose.

 Specialus modulio tipas vonios kambariams blokiniams namams.

 Tylus veikimas.

 Lengvas montavimas.

 Kokybiškos medžiagos, patikimas mechaninių detalių dizainas, patikimi vandens vamzdžiai.

 Pats tyliausias rinkoje įleidimo vožtuvas, kiekviena dalis išbandyta su 10 bar apkrova, greitas pripildymas.

 Susidėvėjimui atsparūs plastikiniai ir silikoniniai tarpikliai.

 Šiuolaikiškas mygtuko dizainas, tolygus ir tylus veikimas.

 Rėmo praplatinimo modulis pagalbinių ranktūrių montavimui šalia vonios įrangos.

 Platus atsarginių dalių pasirinkimas iš sandėlio.

 Lengvas priėjimas aptarnaujant, dalys lengvai keičiamos.

Jika potinkinių modulių privalumai
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POTINKINIAI MODULIAI, MONTAVIMO GYLIS 8 CM

BASIC TANK SYSTEM COMPACT modulis pastatomiems unitazams

BASIC WC SYSTEM COMPACT modulis pakabinamiems unitazams

WC SYSTEM COMPACT modulis pakabinamiems unitazams

Atsarginės dalys - žr. 319 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9465.0.000.000.1 Modulis BASIC TANK SYSTEM COMPACT pastatomiems unitazams
- gylis tik 8 cm,
- montavimui mūro sienoje,
- komplektas tinkamas pastatomiems unitazams
- sumažintas gylis, nekeičiant bakelio tūrio
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
- paprastas tvirtinimas prie sienos
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- viengubas arba dvigubas nuplovimo aktyvavimo klavišas,
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
-  naujas nuplovimo vožtuvas, su galimybe sumažinti vandens 

sunaudojimą iki 4,5 l nuplovimui
- izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio ir 
vandens vamzdžių

81 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9465.1.000.000.1 Modulis BASIC WC SYSTEM COMPACT pakabinamiems unitazams
- gylis tik 8 cm
- montavimui mūro sienoje,
- paprastas tvirtinimas prie sienos
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
- rėmas, skirtas įmūrijimui į sieną
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- viengubas arba dvigubas nuplovimo aktyvavimo klavišas,
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
- nuplovimo režimai: 2/4 l, 3/4,5 l arba 3/6 l
-  izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio 

ir vandens vamzdžių
- keliamoji galia 400 kg
- su nuotako alkūne 90/110,

110.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9465.2.000.000.1 Modulis WC SYSTEM COMPACT pakabinamiems unitazams su vientisu 
plieniniu rėmu
- gylis tik 8 cm
- tvirtinimas prie galinės sienos
-  sugręžiotos skylės rėme - paruošta surišimui su gipskartonio 

konstrukcija
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
-  du atstumo tarp unitazo tvirtinimo varžtų variantai 
- keliamoji galia 400 kg
-  masyvus plieninis rėmas su nepriklausoma atrama
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- viengubas arba dvigubas nuplovimo aktyvavimo klavišas,
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
- nuplovimo režimai: 2/4 l, 3/4,5 l arba 3/6 l
- izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio ir 
vandens vamzdžių
- su nuotako alkūne 90/110
-  tvirtinimas į grindis, reguliuojamas aukštis

134.2 €
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POTINKINIAI MODULIAI, MONTAVIMO GYLIS 13 CM

Idealus variantas daugiabučio vonios kambariui.

WC SYSTEM modulis pakabinamiems unitazams

WC SYSTEM modulis pakabinamiems unitazams

Potinkinius JIKA modulius galima derinti ir su ROCA nuplovimo klavišais.

BASIC TANK SYSTEM modulis pastatomiems unitazams

BASIC WC SYSTEM modulis pakabinamiems unitazams

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9565.2.000.000.1 Modulis WC SYSTEM pakabinamiems unitazams su vientisu plieniniu 
rėmu
- tvirtinamas į grindis ir galinę sieną, gipskartonio ir pan. sienoms, 
-  sugręžiotos skylės rėme - paruošta surišimui su gipskartonio 

konstrukcija
-  paruošta surišimui su gipskartonio konstrukcija
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
-  du atstumo tarp unitazo tvirtinimo varžtų variantai 
- keliamoji galia 400 kg
-  masyvus plieninis rėmas su nepriklausoma atrama
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
-  izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio ir 

vandens vamzdžių
- 90/110 mm nuotako alkūne,
-  tvirtinimas į grindis, reguliuojamas aukštis
-  naujas nuplovimo vožtuvas, su galimybe sumažinti vandens 

sunaudojimą iki 4,5 l nuplovimui

119.6 €

 8.9367.3.000.000.1 tiesi jungtis WC moduliui 34.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9365.0.000.000.1 PANEL SET šoniniai montavimo elementai, tvirtinimui į šonines sienas 29.9 €

Privalumai:  – plotis diapazonas 800–1100 mm

Šį variantą įvertins tie, kas nori rekonstruoti daugiabučio namo vonios kambarį ir įsirengti pakabinamą 
unitazą. Šis modelis suprojektuotas tokioms vietoms, kuriose už modulio yra namų tinklai (vandens ir 
kanalizacijos vamzdžiai, vėdinimo kanalai, dujų vamzdžiai ir pan.). 
Modulis PRO WC SYSTEM tiks visuose daugiabučių namų vonios kambariuose; šoninius montavimo 
elementus galima reguliuoti, todėl montavimas pasižymi universalumu.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9565.0.000.000.1 Modulis BASIC TANK SYSTEM pastatomiems unitazams
- montavimui mūro sienoje,
- pastatomiems unitazams,
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
- paprastas tvirtinimas prie sienos
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
- nuplovimo režimai: 2/4 l, 3/4,5 l arba 3/6 l
-  izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio ir 

vandens vamzdžių

66.4 €

Pigiausias ir kartu paprasčiausias ant sienos montuojamas modulis, skirtas pastatomiems unitazams.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9565.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM pakabinamiems unitazams
- montavimui mūro sienoje,
- paprastas tvirtinimas prie sienos
- bakelis apsaugotas nuo rasojimo
- tyliai veikiantis pripylimo vožtuvas
- lengvai keičiami aktyvavimo mygtukai
-  izoliuota alkūnė, apsaugo nuo rasos formavimosi ant modulio ir 

vandens vamzdžių
- keliamoji galia 400 kg
- 90/110 mm nuotako alkūne,
-  naujas nuplovimo vožtuvas, su galimybe sumažinti vandens 

sunaudojimą iki 4,5 l nuplovimui

96.4 €

 8.9367.3.000.000.1 tiesi jungtis WC moduliui 34.2 €
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POTINKINIAI MODULIAI

WC Fluxor System modulis pakabinamiems unitazams

potinkinis modulis praustuvams

potinkinis modulis bidė

potinkinis modulis bidė

potinkinis modulis pisuarams

Atsarginės dalys - žr. 319 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9364.3.000.000.1 modulis BASIC BIDET SYSTEM pakabinamoms bidė, 
- montuojamas į mūrą

85.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9364.4.000.000.1 WC FLUXOR SYSTEM naudojimui viešose patalpose 
pakabinamiems klozetams su savarankišku plieniniu rėmu 
- tvirtinami prie žemės ir užpakalinės sienos
-  skirti nuleisti slėginiu vandeniu (slėginis mygtukas yra 

pakuotės sudedamąja dalimi)
- optimalus slėgis 5-6 bar, minimalus slėgis 3 bar
- montavimui sausuoju būdu
- keliamoji galia 400 kg
- logotipas „Roca“ ant aktyvavimo klavišo plokštelės

142.6 €

 8.9367.3.000.000.1 tiesi jungtis WC moduliui 34.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9365.6.000.000.1 WASHBASIN SYSTEM 
-  skirtas montuoti prie sienos
-  tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 0 

iki 200 m
-  modulio aukštis 1120 mm
-  tvirta konstrukcija, keliamoji galia 150 kg
-  guminė nuotako alkūnės perėjimo jungtis nuo 

DN 50 į 30 (įeina į komplektą)
-  įeina visas tvirtinimo komplektas

76.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9365.5.000.000.1 modulis BIDET SYSTEM, 
-  skirta tvirtinimui prie gipskartonio arba laikančiosios sienos
-  tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 

0 iki 200 mm
-  modulio aukštis 1120 mm
- tvirta konstrukcija, keliamoji galia 150 kg
-  guminė nuotako alkūnės perėjimo jungtis nuo 

DN 50 į 30 (įeina į komplektą)
-  įeina visas tvirtinimo komplektas

91.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9365.7.000.000.1 modulis URINAL SYSTEM pisuarui
-  skirta tvirtinimui prie gipskartonio arba laikančiosios sienos
-  tolygiai reguliuojamos kojelės, aukštis reguliuojamas nuo 

0 iki 200 mm
-  modulio aukštis 1320 mm
-  tvirta konstrukcija, keliamoji galia 130 kg
- jungtis nuo DN 50
-  įeina pilnas tvirtinimo komplektas

141.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9482.8.000.000.1 automatinio nuplovimo sistema su IR jutikliu 
(plačiau žr. 310 psl.)

161.1 €
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POTINKINIAI MODULIAI

Prailgintą pakabinamą unitazą Olymp 8.2064.2 norint 
sumontuoti su potinkine Handicap Pack sistema būtina 
naudoti prailgintą tvirtinimo komplektą Nr. 8.9011.0.000.000.1. 

Su WC Handicap Pack moduliais turi būti naudojami du klavišai

WASTE SINK SYSTEM sieninėms plautuvėms

SYSTEM HANDICAP

WC SYSTEM HANDICAP - PACK

bakelis pastatomam unitazui

Norėdami sumontuoti neįgaliesiems skirtą modulį HANDICAP WC, vieną jo 
šoną reikia varžtais pritvirtinti laikančiojo potinkinio rėmo (skirtą unitazui, 
praustuvui arba bidė), o kitą šoną – prie metalinės gipskartonio tvirtinimo 
konstrukcijos. 

Kairinis/dešininis (reversinis) modelis, 

tinkantis potinkiniams unitazų, bidė bei 

praustuvų moduliams.

Potinkinės sistemos JIKA tinka visiems pastatomiems bei pakabinamiems unitazams JIKA. Atstumai tarp montavimo varžtų
vienodi. Nuotako alkūnė yra DN90/DN100, dėl to jungiant nereikia specialios jungties. Kiekvienoje pakuotėje Jika yra išsamios
montavimo instrukcijos. Kiekvienoje pakuotėje taip pat yra tvirtinimo detalių rinkinys.

Vandens maišytuvas ir vandens nuleidėjas nėra plautuvės modulio sudėtine dalimi. Būtina užsakyti atskirai.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9360.7.000.000.1 Modulis WASTE SINK SYSTEM pakabinamai išpiltuvei Mira 
(8.5104.9)
- su vientisu plieniniu rėmu
- tvirtinimas į grindis ir galinę sieną
- klavišas Single arba Dual Flush (užsakomas papildomai)
- montavimui po gipskartonio siena
-  klavišas Single arba Dual Flush
-  nuleidimo vožtuvas universalus, jo aktyvavimo klavišą 

galima bet kada pakeisti
- keliamoji galia 400 kg
-  atstumas nuo sienos iki rėmo gali būti 15–75 mm
-  tvirtas rėmas
- alutinio pakabintos plautuvės aukščio reguliavimas
-  galutinio vandens įvado aukšcio reguliavimas
-  kampinis ventilis su fi ksuotu vandens įvadu bakelio sienelėje 

(3 vietos bakelyje, kuriame galima įrengti kampinį ventilį) 
-  naujas nuplovimo vožtuvas

194.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9465.8.000.000.1 BASIC WC SYSTEM HANDICAP - PACK
- komplektas -  potinkinis modulis montavimui mūro sienoje 

+ klavišas + nuotolinis klavišas 
- pakabinamiems unitazams
- montavimui mūro sienoje
- į komplektaciją įeina modulio ir nuotolinis klavišai 

208 €

 8.9465.9.000.000.1 WC SYSTEM HANDICAP - PACK
- komplektas -   potinkinis modulis montavimui po 

gipskartonio siena + klavišas + nuotolinis 
klavišas 

- pakabinamiems unitazams
- į komplektaciją įeina modulio ir nuotolinis klavišai 

231.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9364.2.000.000.1 HANDICAP WC sistema tualeto porankių montavimui, tinka 
tik prie MODUL rėmų 

82.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9371.0.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ 
vandens įvadas, Dual Flush, 3/6 l, su jungimo alkūne

32.5 €

 8.9371.1.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ 
vandens įvadas, su žiogelio piešiniu, Dual Flush, 
3/6 l, su jungimo alkūne

32.5 €
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI

vaikų vonios kambarys

vonios kambarys be kliūčių

pisuarai

plautuvės

vonelė pedikiūrui

įmontuojami praustuvai

„Rimless“ tipo unitazai

unitazai be bakelio



VAIKŲ VONIOS KAMBARYS BABY

"Baby" vonios kambarys žadina vaikų vaizduotę ne tik darželiuose, bet ir namuose. Jis  žaismingas ir turi keletą smagių detalių: 

gali švytėti žalsva arba vaiskia balta spalva dėl dviejų sėdynių spalvų versijų. Seriją papildo plastikinis unitazo bakelis, kad būtų 

paprasčiau pertvarkyti, nes nereikia montuoti potinkinių modulių. Bakelio spalva tokia pati, kaip ir keramikos. Žaismingas žiogo 

motyvas yra įprasta šios kolekcijos dalis. Spalvingas ir žaismingas vonios kambarys už tokią pačią kaip ir balto kainą. 

iliustracinė nuotrauka
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VAIKŲ VONIOS KAMBARYS BABY

Dėl savo originalios formos nedidelis Baby 

kolekcijos praustuvas lengvai sulaiko 

vaikų keliamus purslus. 

Žaismingas žiogelis ant nedidelio 

praustuvo iš Baby kolekcijos gali tapti 

naujuoju draugu.

Nariva praustuvo maišytuvas idealiai tinka 

vaikų rankytėms; taip pat jis labai lengvai 

valdomas. 

Pirmiausia vaikus reikia išmokyti taupyti 

vandenį. 1 didelis lašas didesniam 

vandens kiekiui, 3 maši lašeliai – 

mažesniam. Tai irgi gali būti linksma!

Pastatomas Baby unitazas taip pat gali 

būti komplektuojamas su potinkiniu 

moduliu. Naujas mygtuko dizainas sukurs 

dar vieną žaismingą detalę vaikų vonios 

kambaryje. Žalią žiedą galima pakeisti 

matiniu arba blizgiu sidabriniu žiedu. 

Vaikų draugas Žiogelis gyvena ir ant 

modernaus geometrinio dizaino plastikinio 

bakelio. Bakelis pagamintas iš 4–5 mm 

sienelės storumo plastiko



VAIKŲ VONIOS KAMBARYS BABY

Praustuvus vaikams rekomenduojama montuoti 60 cm aukštyje. 
Geriausia būtų aukštį keisti pagal vaikų ūgį.

horizontalus 
nuotakas

vertikalus 
nuotakas

Unitazams be bakelio rekomenduojame potinkinę sistemą JIKA – 
BASIC TANK SYSTEM. Daugiau informacijos rasite 292 puslapyje.

Gerai apgalvota sėdynės Baby forma padeda palaikyti unitazo
švarą net jei juo naudojasi ir ne patys pedantiškiausi mažieji.

pakabinamą vaikišką klozetą galima užsakyti iš asortimento LAUFEN Flora Kids 
8.2003.1.000.000.1 (kaina - 155.5 € be PVM).

praustuvas Baby

vaikiškas unitazas Baby

vaikiškas pakabinamas klozetas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 139 134 Kaina

balta

 8.1561.4.xxx.yyy.1 praustuvas 45 cm, su skyle maišytuvui, apatinė 
dalis dengta glazūra, žiogelio dekoras

x x 30.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas 139 134 Kaina

balta

 8.1261.1.000.yyy.1 praustuvas 50 cm, su skyle maišytuvui, apatinė 
dalis dengta glazūra, žiogelio dekoras

x x 30.6 €

 8.1961.1.000.000.1 sifono gaubtas su montavimo rinkiniu 
(gam. Nr.: 8.9001.3.000.000.1) tik mažam 
praustuvui 50 cm

31.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.000.1 rinkinys praustuvui montuoti 1.4 €

 3.7271.0.004.010.1 Mio kampinis ventilis 3/8”–1/2”, chromuotas, 2 vnt. 21.5 €

 3.7471.0.004.000.1 Mio praustuvo sifonas, 5/4” – 32 mm, chromuotas, žalvarinis 29 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

 

Kaina

 8.2203.7.000.000.1 vaikiškas unitazas Baby su vertikaliu 
nuotaku, horizontalaus nuplovimo

x 39.5 €

 8.2203.6.000.000.1 vaikiškas unitazas Baby su horizontaliu 
nuotaku, horizontalaus nuplovimo, 
su montavimo rinkiniu

x 39.5 €

Kaina
balta

Kaina
farbaUžsakoma pasirinktinai:

 8.9703.7.300.000.1 kieto plastiko sėdynė Baby be dangčio (su 
antibakteriniu efektu, plastikinėmis sąvaromis), 
balta

20.3 €

 8.9703.7.323.000.1 kieto plastiko sėdynė Baby be dangčio 
(su antibakteriniu efektu, plastikinėmis 
sąvaromis), žalia

20.3 €

 8.9703.7.324.000.1 BABY unitazo kieto plastiko sėdynė, rožinė, be 
dangčio, su antibakteriniu efektu, su plastikiniais 
lankstais

20.3 €
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VAIKŲ VONIOS KAMBARYS BABY

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9371.0.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas, Dual Flush 3/6 l, su jungimo alkūne

32.5 €

 8.9371.1.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas, su žiogelio dekoru

32.5 €



VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ MIO / OLYMP

Saugumas, idealus asmens higienos komfortas ir maloni vonios kambario aplinka. Mio serijos medicininis praustuvas turi 

specialios formos priekinį kraštą, kuris palengvina naudojimąsi prie vežimėlyje sėdintiems žmonėms; unitazas gali būti pakeltas 

iki 50 cm ir prailgintas iki 70 cm. Be to, į vonios kambario įrangą įeina pakreipiami veidrodžiai ir tvirtos įvairaus ilgio, bet kokio 

tipo gaminiui tinkančios rankenos įsikibti. Mio vonios kambarys be barjerų tinka ne tik judėjimo negalią turintiems asmenims, bet 

ir vyresnio amžiaus arba aukštesniems žmonėms, arba turintiems regos negalią.  

"Olymp" vonios kambarys be barjerų turi ne tik specialios formos praustuvą, pakreipiamą veidrodį ir "Universum" rankenas 

įsitverti, bet ir kombinuotą unitazą su vertikaliu / horizontaliu nuotaku, iki 70 cm pailgintą pakabinamą unitazą "Olymp", kurio 

maksimali atlaikoma apkrova yra 400 kg. Įvairioms "Universum" rankenoms suteikiama trisdešimties metų garantija! Į mūsų 

pasiūlymą įeina "Handicap" WC sistema, t. y. papildomas potinkinis modulis ranktūrių tvirtinimui. 



p
ro

je
kt

in
ia

i 
p

ro
d

uk
ta

i

294—295

50
 c

m

46
 c

m
Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 109 Kaina

balta

 8.1371.4.xxx.yyy.1 praustuvas neįgaliesiems 64 cm x x 45.6 €

 8.9390.2.000.000.1 potinkinis sifonas 64.5 €

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 19.2 € 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su nu-

leidimo 

mecha-

nizmu

Nuotako 

tipas
Su detalių 

rinkiniu 

monta-

vimu

Kaina

balta

 8.2471.6.xxx.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 50 cm

x x
134.4 €

 8.2471.7.xxx.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas, 46 cm

x x
134.4 €

 8.2771.2.xxx.241.1 unitazo bakelis x x 64.2 €

 8.2771.3.xxx.242.1 unitazo bakelis x x 64.2 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9271.1.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, 
plieninės sąvaros su spraustukais)

37.4 €

 8.9271.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Mio (su antibakteriniu efektu, 
su užsidarymą lėtinančia sistema SLOWCLOSE)

55.3 €

 8.9902.5.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 220–350 mm atstumui; 51.1 €

 8.9011.1.000.000.1
prailgintas komplektas vandens įvadui (30 cm 45 mm) 
su guminėmis tarpinėmis

3 €

 8.9009.2.000.000.1 nuotako alkūnė VARIO 70–220 mm atstumui 51 €

VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ MIO 

praustuvas neįgal iesiems Mio

paaukštintas kombinuotas unitazas Mio

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.
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Atsarginės dalys:

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Kaina

balta

 8.9135.3.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.3 €

 8.9135.4.000.000.1 pripylimo vožtuvas x 8.9 € 

 8.9136.3.000.000.1 mygtukas D2D 1.9 €

 8.9136.2.000.000.1 nuleidimo vožtuvas D2D 6.4 €

 8.2761.2.000.000.1 unitazo bakelis x 46 €

 8.2761.3.000.000.1 unitazo bakelis x 46 €

 8.9175.3.000.000.1 rinkinys unitazo 
ir bidė tvirtinimui

2.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Vandens 

įvadas

 

Su nulei-

dimo 

mecha-

nizmu

Nuotako 

tipas

Su detalių 

rinkiniu 

mon-

tavimu

Kaina

balta

 8.2361.6.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 50 cm

x x 89.4 €

 8.2361.7.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 50 cm

x x 89.4 €

 8.2361.9.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 46 cm

x x 89.4 €

 8.2361.8.000.000.1 paaukštintas unitazo 
puodas 46 cm

x x 89.4 €

 8.2761.2.000.241.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

 8.2761.3.000.242.1 unitazo bakelis x x 55.9 €

Užsakoma pasirinktinai:
Kaina

balta

 8.9328.1.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu OLYMP (su antibakteriniu 
efektu ir plieninėmis sąvaromis)

22.6 €

 8.9328.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu 
efektu ir plastikinėmis sąvaromis)

12.5 €

 8.9328.2.300.063.1  kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu efektu ir 
su plieninėmis sąvaromis)

13.8 €

 8.9328.4.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Olymp (su antibakteriniu 
efektu, plieninėmis sąvaromis ir užsidarymą lėtinančia sistema 
SLOWCLOSE)

52.9 €

paaukštintas unitazo 
puodas 45 cm (8.2361.8)

paaukštintas unitazo 
puodas 45 cm (8.2361.8)

VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ OLYMP

paaukštintas kombinuotas unitazas Olymp
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70 cm

VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ OLYMP

prai lgintas pakabinamas unitazas

Daugiau informacijos 294 puslapyje.

WC PACK HANDICAP negalima naudoti mygtukų JIKA.

WC SYSTEM HANDICAP - PACK

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Prailgintą pakabinamą unitazą Olymp 8.2064.2 norint 
sumontuoti su potinkine Handicap Pack sistema būtina naudoti 
prailgintą tvirtinimo komplektą Nr. 8.9011.0.000.000.1. 

Prailgintą pakabinamą unitazą Olymp 8.2064.2 norint 
sumontuoti su potinkine Handicap Pack sistema būtina naudoti 
prailgintą tvirtinimo komplektą Nr. 8.9011.0.000.000.1. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 8.2064.2.xxx.000.1 pakabinamas unitazas, ilgis 70 cm 122.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9328.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu 
efektu ir plastikinėmis sąvaromis)

12.5 €

 8.9328.2.300.063.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio (su antibakteriniu efektu ir 
su plieninėmis sąvaromis)

13.8 €

 8.9011.0.000.000.1 prailgintas komplektas vandens įvadui, 1 m, su guminėmis 
tarpinėmis

8.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9465.8.000.000.1 BASIC WC SYSTEM HANDICAP - PACK
- komplektas -  potinkinis modulis montavimui mūro sienoje 

+ klavišas + nuotolinis klavišas 
- pakabinamiems unitazams
- montavimui mūro sienoje
- į komplektaciją įeina modulio ir nuotolinis klavišai 

208 €

 8.9465.9.000.000.1 WC SYSTEM HANDICAP - PACK
- komplektas -   potinkinis modulis montavimui po 

gipskartonio siena + klavišas + nuotolinis 
klavišas 

- pakabinamiems unitazams
- į komplektaciją įeina modulio ir nuotolinis klavišai 

231.2 €
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VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ UNIVERSUM

Nerūdijančio plieno apdaila
  Aukštos kokybės AISI 430 nerūdijantis plienas, skersmuo 28 mm, storis 

1,5 mm.

  Lengvai valomas, patvarus ir higieniškas paviršius.  

  120 kg apkrovą atlaikančios atlenkiamos rankenėlės ir sėdynės 

(priklausomai nuo medžiagos, prie kurios gaminys pritvirtintas!).  

  Plačios panaudojimo galimybės tualetuose, dušuose, voniose ir t. t.

  30 metų garantija. 

Balta apdaila
  Ekonominė porankių serija.

  Medžiaga: 28 mm skersmens, 1,5 mm storio plieninis vamzdis.

  Paviršiaus apdirbimas: karštas cinkavimas ir dažymas baltais 

milteliniais dažais.

  120 kg apkrovą atlaikančios rankenėlės ir sėdynės 

(priklausomai nuo medžiagos, prie kurios gaminys pritvirtintas!). 

  Dvejų metų garantija.

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

dušo ranktūris

ranktūris

atraminė rankena, neatlenkiama

atraminė rankena, at lenkiama

atraminė rankena, at lenkiama

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.2.003.000.1 dušo ranktūris, 750 × 450 mm, nerūdijančio plieno, kairės pusės (žr. pav.) 88.7 €

 3.8972.2.003.000.1 dušo ranktūris, 750 × 450 mm, nerūdijančio plieno, dešinės pusės 88.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.2.000.000.1 dušo ranktūris, 750 × 450 mm, kairės pusės, balta 48.7 €

 3.8972.2.000.000.1 dušo ranktūris, 750 × 450 mm, dešinės pusės, balta 48.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.1.003.000.1 ranktūris, 300 mm, nerūdijančio plieno 40.5 €

 3.8972.1.003.000.1 ranktūris, 600 mm, nerūdijančio plieno 48.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.1.000.000.1 ranktūris, 300 mm, balta 17.5 €

 3.8972.1.000.000.1 ranktūris, 600 mm, balta 27 €

Nerūdijančio plieno apdaila

Nerūdijančio plieno apdaila

Balta apdaila

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.4.003.000.1 atraminė rankena, 550 mm, neatlenkiama, nerūdijančio plieno 70.6 €

 3.8972.4.003.000.1 atraminė rankena, 900 mm, neatlenkiama, nerūdijančio plieno 120.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.5.003.000.1 atraminė rankena, 550 mm, atlenkiama, nerūdijančio plieno 114.3 €

 3.8972.5.003.000.1 atraminė rankena, 800 mm, atlenkiama, nerūdijančio plieno 128.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.4.000.000.1 atraminė rankena, 550 mm, balta 37.2 €

 3.8972.4.000.000.1 atraminė rankena, 900 mm, balta 44.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.5.000.000.1 atraminė rankena, 550 mm, atlenkiama, balta 44.6 €

 3.8972.5.000.000.1 atraminė rankena, 800 mm, atlenkiama, balta 52.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.6.003.000.1 atraminė rankena, atlenkiama, su tualet. popieriaus laikikliu, 
nerūdijančio plieno

151.4 €

Nerūdijančio plieno apdaila

Nerūdijančio plieno apdaila

Balta apdaila

Balta apdaila

Balta apdaila
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VONIOS KAMBARYS BE KLIŪČIŲ UNIVERSUM

veidrodžiai

dušo kėdutė

atraminis rėmas unitazui

vonios ranktūris

tualetinio popieriaus laikikl is

SYSTEM HANDICAP

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje „Specialistams“.

Kairinis/dešininis (reversinis) modelis, 

tinkantis potinkiniams unitazų, bidė bei 

praustuvų moduliams.

Norėdami sumontuoti neįgaliesiems skirtą modulį HANDICAP WC, vieną jo šoną reikia varžtais pritvirtinti 
laikančiojo potinkinio rėmo (skirtą unitazui, praustuvui arba bidė), o kitą šoną – prie metalinės gipskartonio 
tvirtinimo konstrukcijos. 

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.8.003.000.1 dušo kėdutė, sulankstoma, nerūdijančio plieno ir 
plastiko (keliamoji galia maks. 120 kg)

172.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.0.000.000.1 atlenkiamas atraminis rėmas unitazui, nerūdijančio 
plieno

325.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.3.003.000.1 vonios ranktūris 305/420 mm, neatlenkiamas, kairės 
pusės, nerūdijančio plieno

74.9 €

 3.8972.3.003.000.1 vonios ranktūris 305/420 mm, neatlenkiamas, dešinės 
pusės, (žr. pav.), nerūdijančio plieno

74.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8472.2.000.110.1 tualetinio popieriaus laikiklis, be dangtelio, baltas 7.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.8971.7.003.000.1 reguliuojamas veidrodis, su rankenėle, nerūdijančio 
plieno

150.9 €

 3.8971.9.003.000.1 reguliuojamas veidrodis, nerūdijančio plieno 155.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina
balta

 8.9364.2.000.000.1 HANDICAP WC sistema tualeto porankių montavimui, 
tinka tik prie MODUL rėmų 

82.5 €



 8.9106.2 

PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

sifoninis pisuaras Golem Antivandal su radariniu jut ikl iu,  mait inimas iš t inklo

- jutikliu valdomų pisuarų laikmatis nustatytas 3 sek.

- srautas: 0,6 l/sek., vandens slėgis – 1 baras

Pisuare "Golem Antivandal" sumontuota radarinio sensoriaus valdoma vandens nuleidimo sistema, kuri aktyvuojama po kiekvieno 

pisuaro panaudojimo. Radarinis sensorius sumontuotas po keramika, tad šiame pisuare nėra iš išorės matomų dalių, kurias vandalai 

galėtų sugadinti.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4307.0.000.483.1 pisuaras Golem ANTIVANDAL, maitinimas iš tinklo 24 V, vidinis 
vandens įvedimas, su montavimo rinkiniu, 1 litro sifonas

282.8 €

pisuaras Golem ANTIVANDAL, maitinimas iš tinklo 24 V, vidinis vandens įvedimas, su 
montavimo rinkiniu, 1 litro sifonas

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9407.7.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 15.2 €

 8.9507.1.000.000.1 transformatorius maks. 5 pisuarams Golem
ANTIVANDAL, Domino SENSOR, 24 V, DC

44.1 €

 8.9507.2.000.000.1 transformatorius maks. 9 pisuarams Golem
ANTIVANDAL, Domino  SENSOR, 24 V, DC

58.1 €

 8.9106.2.000.000.1 grotelės pisuarui Golem 4.6 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4307.0.000.000.1 pisuaras Golem ANTIVANDAL, keramika, vidinis vandens 
įvedimas

91 €

 8.9507.4.000.000.1 radaro jutiklis skirtas Golem ANTIVANDAL, maitinimas iš tinklo 260.9 €

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 3 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus nuotakas 26.1 €

1 – vandens nuleidimo armatūra
2 – elektromagnetinis vožtuvas
3 – elektronikos maitinimo įvadas
4 – elektronika su radariniu jutikliu
5 – sifonas (1 litro)
6 – nuotako vamzdelis 50 mm
7 – vandens įvadas į pisuarą



p
ro

je
kt

in
ia

i 
p

ro
d

uk
ta

i

300—301

 8.9106.2 

5

4

3

7

8

1 10

2

6

délka svislého
     vedení
 min. 150 mm

10

9

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4307.0.000.489.1 sifoninis pisuaras Golem Antivandal su radariniu jutikliu, 
maitinamas iš baterijos, su vidiniu vandens įvadu, su 
montavimo rinkiniu, 1 litro sifonas

320.6 €

Šis produktas turi radaro elektroniką, įrengtą ant montavimo profi lio – 6V maitinimas, 
solenoidinis vožtuvas, jungiančios žarnos, kampinis vožtuvas, įleidimo vožtuvas su 
tarpikliais, sifonas, montavimo rinkinys, elementų laikiklis ir šarminiai AA elementai 
(4 vnt. 1,5V, 2700 mAh). 

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9106.2.000.000.1 grotelės pisuarui Golem 4.6 €

 8.9407.7.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 15.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4020.0.000.483.1 sifoninis pisuaras Livo ANTIVANDAL, su radariniu jutikliu, 
maitinamas iš tinklo, su vidiniu vandens įvadu su 
montavimo rinkiniu, 1 litro sifonas

265.4 €

Šis produktas turi radaro elektroniką, įrengtą ant montavimo profi lio – 24V maitinimas, 
solenoidinis vožtuvas, jungiančios žarnos, kampinis vožtuvas, įleidimo vožtuvas su tarpikliais 
ir montavimo rinkinys įeina į komplektaciją.

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9107.3.000.000.1 grotelės pisuarui  Livo 5 €

 8.9407.7.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 15.2 €
 8.9507.1.000.000.1 transformatorius maks. 5 pisuarams Golem/Livo ANTIVANDAL, 

Domino SENSOR 24 V, DC
44.1 €

 8.9507.2.000.000.1 transformatorius maks. 9 pisuarams Golem/Livo ANTIVANDAL, 
Domino SENSOR 24 V, DC

58.1 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4307.0.000.000.1 pisuaras Golem ANTIVANDAL, keramika, vidinis vandens 
įvedimas

91 €

 8.9106.0.000.000.1 radaro jutiklis skirtas Golem ANTIVANDAL, maitinimas iš baterios 353 €

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 3 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus nuotakas 26.1 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4020.0.000.000.1 pisuaras Livo ANTIVANDAL, keramika, vidinis vandens įvedimas 73.6 €

 8.9107.2.000.000.1 radaro jutiklis skirtas Livo ANTIVANDAL, maitinimas iš tinklo 315.6 €

 8.9253.6.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 1.6 €

 8.9253.6.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 2.8 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus nuotakas 26.1 €

PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

Atsarginės dalys - žr. 320 psl.

sifoninis pisuaras Golem Antivandal su radariniu jut ikl iu,  mait inamas iš bateri jos

sifoninis pisuaras Livo ANTIVANDAL su radariniu jut ikl iu,  mait inimas iš t inklo

ilgis
min. 150 mm

 1 - vandens įvadas
 2 - schema su radariniu jutikliu
 3 - įleidimo vožtuvas su tarpikliais
 4 - nuotako vamzdis, 50 mm skersmens
 5 - keraminis pisuaras
 6 - sifonas
 7 - jungiančios žarnelės
 8 - solenoidinis vožtuvas
 9 - elementų laikiklis
 10 - kampinis vožtuvas

1 - vandens nuleidimo armatūra
2 - elektromagnetinis vožtuvas
3 - elektronikos maitinimo įvadas
4 - elektronika su radariniu jutikliu
5 - sifonas (1 litro)
6 - nuotako vamzdelis 50 mm
7 - vandens įvadas į pisuarą

Apskaičiuotasis baterijos tarnavimo laikas – 1 metai (taip pat 
taikoma ir viešosioms erdvėms).

Baterijos dėžė pritvirtinta kibia juosta keraminių dirbinių apačioje. 

DĖMESIO! PISUARO LIVO TVIRTINIMUI reikalingi varžteliai 8. 9253.6 (sriegio ilgis 40 mm).
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

pisuaras Domino Sensor su automatiniu nuplovimu, mait inamas iš bateri jos

pisuaras Domino Sensor su automatiniu nuplovimu, mait inimas iš t inklo

sifoninis pisuaras Livo ANTIVANDAL su radariniu jutikliu,  mait inamas iš bateri jos

dĺžka zvislého 
vedenia min. 

150 mm

PRÍVOD VODY 
G 1/2 VNÚTORNÝ NA 
ROVEŇ OBKLADU

A –  jutiklio galvutė su purkštuku
B –  jutiklio jutimo zona
C –  valdymo elektronika 
D –  elektromagnetinis vožtuvas
E –  kampinis vožtuvas su fi ltru
F –  sifonas

VANDENS ĮVADAS
G 1/2” VIDINIS,
IKI PLYTELIŲ LYGIO

NUOTAKO
TIPAS
d=50

NUOTAKO
TIPAS
d=50

VANDENS ĮVADAS
G 1/2” VIDINIS,
IKI PLYTELIŲ LYGIO

A –  jutiklio galvutė su purkštuku
B –  jutiklio jutimo zona
C –  valdymo elektronika 
D –  elektromagnetinis vožtuvas
E –  kampinis vožtuvas su fi ltru
F –  sifonas

ilgis
min. 150 mm

Apskaičiuotasis baterijos tarnavimo laikas – 1 metai (taip pat taikoma ir viešosioms erdvėms).

Baterijos dėžė pritvirtinta kibia juosta keraminių dirbinių apačioje. 
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 1 - vandens įvadas
 2 - schema su radariniu jutikliu
 3 - įleidimo vožtuvas su tarpikliais
 4 - nuotako vamzdis, 50 mm skersmens
 5 - keraminis pisuaras
 6 - sifonas
 7 - jungiančios žarnelės
 8 - solenoidinis vožtuvas
 9 - elementų laikiklis
 10 - kampinis vožtuvas

Rekomenduojame naudoti naujus potinkinius modulius pisuarams. 
Daugiau informacijos rasite 293 puslapyje.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4110.1.000.488.1  pisuaras Domino SENSOR, maitinamas elementais 249.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9073.0.000.000.1 sifonas 6.1 €

 8.9073.2.000.000.1 sifonas 4.2 €

 8.9407.8.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 13.2 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4110.1.000.000.1 pisuaras Domino, keramika, su skyle vožtuvui 77.9 €

 8.9407.6.000.000.1 IR jutiklis piusarui Domino, maitinimui iš tinklo 170.6 €

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro montavimo rinkinys 1.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4110.1.000.487.1 pisuaras Domino SENSOR, maitinamas iš tinklo 24V, su vidiniu 
vandens įvadu, su montavimo rinkiniu

235.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9073.0.000.000.1 sifonas 6.1 €

 8.9073.2.000.000.1 sifonas 4.2 €

 8.9407.8.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 13.2 €

 8.9507.1.000.000.1 transformatorius maks. 5 pisuarams Golem/Livo ANTIVANDAL, 
Domino SENSOR 24 V, DC

44.1 €

 8.9507.2.000.000.1 transformatorius maks. 9 pisuarams Golem/Livo ANTIVANDAL, 
Domino SENSOR 24 V, DC

58.1 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4110.1.000.000.1 pisuaras DOMINO, keramika,su skyle vožtuvui 77.9 €

 8.9507.6.000.000.1 IR jutiklis piusarui DOMINO, maitinimui iš tinklo 254.3 €

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro montavimo rinkinys 1.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4020.0.000.489.1 sifoninis pisuaras Livo ANTIVANDAL, su radariniu jutikliu, 
maitinamas iš baterijos, su vidiniu vandens įvadu, su 
montavimo rinkiniu, 1 litro sifonas

303.4 €

Šis produktas turi radaro elektroniką, įrengtą ant montavimo profi lio – 6V maitinimas, 
solenoidinis vožtuvas, jungiančios žarnos, kampinis vožtuvas, įleidimo vožtuvas su tarpikliais, 
sifonas, montavimo rinkinys, elementų laikiklis ir šarminiai AA elementai (4 vnt. 1,5V, 2700 mAh) 
įeina į komplektaciją. 

Apskaičiuotasis baterijos tarnavimo laikas – 1 metai (taip pat taikoma ir viešosioms erdvėms).

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9107.3.000.000.1 grotelės pisuarui  Livo 5 €

 8.9407.7.000.000.1 jutiklinių nuleidimo įtaisų nuotolinio reguliavimo pultelis 15.2 €

Atsarginės dalys: Kaina

 8.4020.0.000.000.1 pisuaras Livo ANTIVANDAL, keramika, vidinis vandens įvedimas 73.6 €

 8.9107.0.000.000.1 radaro jutiklis skirtas Livo ANTIVANDAL, maitinimas iš tinklo 407.8 €

 8.9253.6.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 1.6 €

 8.9253.6.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 2.8 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus nuotakas 26.1 €

DĖMESIO! PISUARO LIVO TVIRTINIMUI reikalingi varžteliai 8. 9253.6 (sriegio ilgis 40 mm).
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 8.9106.2 

 8.9107.3 

 8.9480.8

 8.9480.7

 8.9480.7
 8.9480.8

 8.9200.3
 8.9200.3

PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

transformatorius

sifoninis pisuaras Golem vidiniam vandens įvadui

sifoninis pisuaras Livo vidiniam vandens įvadui

priedai pisuarams Golem ir  Livo su vidiniu vandens įvadu

Atsarginės dalys - žr. 320 psl.

Rekomenduojame naudoti naujus potinkinius modulius pisuarams. Daugiau informacijos rasite 293 puslapyje.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9507.1.000.000.1 transformatorius maks. 5 pisuarams Golem/Livo
ANTIVANDAL, Domino SENSOR, 24 V, 50 Hz

44.1 €

 8.9507.2.000.000.1 transformatorius maks. 9 pisuarams Golem/Livo
ANTIVANDAL, Domino  SENSOR, 24 V, 50 Hz

58.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4306.0.000.000.1 sifoninis pisuaras Golem 91 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių 
gaubtais

2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių 
gaubtais;

3 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus/ vertikalus nuotakas 26.1 €

 8.9480.7.000.000.1 vamzdelis 1/2 ”, vidiniam vandens įvadui 6.9 €

 8.9480.8.000.000.1 vidinė guminė tarpinė 2.3 €

 8.9106.2.000.000.1 grotelės pisuarui Golem 4.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4020.0.000.000.1 sifoninis pisuaras Livo 73.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9253.6.000.890.1 montavimo rinkinys Livo su baltais varžtų galvučių 
gaubtais

1.6 €

 8.9253.6.000.891.1 montavimo rinkinys Livo su chromuotais varžtų 
galvučių gaubtais

2.8 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus/ vertikalus nuotakas 26.1 €

 8.9480.7.000.000.1 vamzdelis 1/2 ”, vidiniam vandens įvadui 6.9 €

 8.9480.8.000.000.1 vidinė guminė tarpinė 2.3 €

 8.9107.3.000.000.1 grotelės pisuarui  Livo 5 €

DĖMESIO! PISUARO LIVO TVIRTINIMUI reikalingi varžteliai 8. 9253.6 (sriegio ilgis 40 mm).
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

pisuaro nuplovimo sistema su IR spindulių jut ikl iu

sifoninis pisuaras Golem išoriniam vandens įvadui

sifoninis pisuaras Livo išoriniam vandens įvadui

Į gaminio komplektaciją įeina nerūdijančio plieno plokštelė su 
valdymo įtaisais, plastikinė įmontuojama dėžutė su solenoidiniu 
vožtuvu, rutuliniu vožtuvu ir žalvariniais varžtais

Rekomenduojame naudoti naujus potinkinius modulius pisuarams. Daugiau informacijos rasite 293 puslapyje.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9482.8.000.000.1 automatinio nuplovimo sistema su IR jutikliu 
- pisuarams su vidiniu vandens įvadu, maitinimas 24V DC 

• reaguoja į objektą, esantį prieš pisuarą 0,7 m spindulio 
zonoje ne trumpiau kaip 7,5 sekundės 

• nuplovimas aktyvuojamas objektui pasitraukus iš jutiklio 
veikimo zonos 

• nuplovimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 15,5 s
• nuplovimo laikas reguliuojamas arba jutiklis laikinai 

išjungiamas nuotolinio valdymo pulteliu SLD 03
• jutiklio išjungimo funkcija (nuplovimas aktyvuojamas 

klavišo nuspaudimu)
• automatinis higieninis nuplovimas praėjus 24 h nuo 

paskutinio aktyvavimo

techniniai duomenys:
• nerūdijančio plieno plokštelės matmenys: 170×170×10 mm
• įmontuojamos dėžutės matmenys: apytiksliai 140×140×75 mm
• maitinimo įtampa: 24V DC
• galia: 5 W 
• veikimo zona: 0,3-0,7 m
• rekomenduojamas darbinis slėgis: 0,1-0,6 MPa
• vandens srautas: 12 l/min. (apytikslis)
• vandens įvadas: išorinis sriegis G 3/4“
• vandens ištekėjimas: išorinis sriegis G 3/4“

161.1 €

 8.9407.2.000.000.1 Infraraudonųjų spindulių jutiklis nuleidimo įtaisui (skirtas 
8.9482.8), atsarginė detalė

154.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4306.1.000.000.1 sifoninis pisuaras Golem 91 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 3 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus/ vertikalus nuotakas 26.1 €

 8.9106.2.000.000.1 grotelės pisuarui Golem 4.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4020.1.000.000.1 sifoninis pisuaras Livo 73.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9253.6.000.890.1 montavimo rinkinys su baltais varžtų galvučių gaubtais 1.6 €

 8.9253.6.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių gaubtais; 2.8 €

 8.9200.3.000.000.1 sifonas, horizontalus/ vertikalus nuotakas 26.1 €

 8.9107.3.000.000.1 grotelės pisuarui Livo 5 €

DĖMESIO! PISUARO LIVO TVIRTINIMUI reikalingi varžteliai 8. 9253.6 (sriegio ilgis 40 mm).

Rutulinis vožtuvas
Vandens įvado vamzdelis

Montavimo dėžė
Pisuaro jungtis

Pisuaras

Sifonas

Nuotako tipas
Solenoidinis vožtuvas

Nerūdijančiojo 
plieno dangtelis 
su elektronika

Jutiklio 
veikimo 
zona24V DC elektronika

Elektronikos 
maitinimas 24 V DC
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Atsarginės dalys - žr. 320 psl.

PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

pisuaras Korint

pisuaro nuplovimo sistema su IR spindulių jut ikl iu

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9482.7.000.000.1 automatinio nuplovimo sistema su IR jutikliu
- pisuarams su išoriniu vandens įvadu, maitinimas 9 V

• žalvario korpusas, poliruoto chromo apdaila 
• reaguoja į objektą, esantį prieš pisuarą 0,7 m spindulio 

zonoje ne trumpiau kaip 7,5 sekundės 
• nuplovimas aktyvuojamas objektui pasitraukus iš jutiklio 

veikimo zonos 
• nuplovimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 15,5 s
• nuplovimo laikas reguliuojamas arba jutiklis laikinai 

išjungiamas nuotolinio valdymo pulteliu 8.9407.8
• automatinis higieninis nuplovimas praėjus 24 h nuo 

paskutinio aktyvavimo
• vandens srauto reguliavimas rutuliniu vožtuvu 
• baterijos būklės indikatorius

techniniai duomenys:
• nuplovimo įtaiso korpuso matmenys: apytiksliai 140×50 mm
• maitinimo įtampa: 9V
• galia: 1,2 W 
• veikimo zona: 0,3-0,7 m
• rekomenduojamas darbinis slėgis: 0,05-0,6 MPa
• vandens srautas: 20 l/min. (apytikslis)
• vandens įvadas: išorinis sriegis G 1/2“
• vandens nuotakas: 15 mm išorinio skersmens vamzdis
• vamzdžio ilgis: 190 mm

230.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4410.0.000.440.1 pisuaras Korint su sifonu (gam. Nr.: 8.9440.0.000.000.1) 44.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro montavimo rinkinys 1.7 €

vandens įvado komplektas su kampinio ventilio sklende

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9480.3 kampinis ventilis 6.1 €

 8.9481.0 vamzdelis d = 14 mm 4.5 €

 8.9481.1 gaubtelis 1.9 €

 8.9200.3 sifonas, horizontalus/ vertikalus 
nuotakas*

26.1 €

vandens įvado komplektas su pneumatiniu nuplovimo mygtuku

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9480.4 vandens nuleidimo komplektas 80.3 €

 8.9200.3 sifonas, horizontalus/ vertikalus 
nuotakas*

26.1 €

vandens įvado komplektas, tinkantis sensoriniam arba bendram 
valdymui

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9480.5 alkūnė 1/2 ” – 1/2 ” 4.5 €

 8.9481.0 vamzdelis d = 14 mm 4.5 €

 8.9481.1 gaubtelis 1.9 €

 8.9200.3 sifonas, horizontalus/ vertikalus 
nuotakas*

26.1 €

vandens srauto 

reguliavimas

Į gaminio komplektaciją įeina nerūdijančio plieno plokštelė su 
valdymo įtaisais, plastikinė įmontuojama dėžutė su solenoidiniu 
vožtuvu, rutuliniu vožtuvu ir žalvariniais varžtais 

Šios pisuarų nuplovimo sistemos tinka pisuarams Livo 8.4020.1 ir 8.4020.0 ir Korint.

* tinkamas pisuarams Golem ir Livo



 8.9073.0 

 8.9480.6

 8.9073.0

 8.9109.9 

PROJEKTINIAI PRODUKTAI PISUARAI

pisuarų pertvara Split

pisuaras Domino be angos vožtuvui

pisuaras Domino

Būtina komplektuoti su išoriniu, pvz. slėginiu arba elektromagnetiniu nuleidimo vožtuvu.

Rekomenduojame naudoti naujus potinkinius modulius pisuarams. Daugiau informacijos rasite 293 puslapyje.

Būtina komplektuoti su išoriniu, pvz. slėginiu arba elektromagnetiniu nuleidimo vožtuvu.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4760.1.000.000.1 pisuarų pertvara Split 
su montavimo rinkiniu

47.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4110.0.000.000.1 pisuaras Domino, be angos vožtuvui 77.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro montavimo rinkinys 1.7 €

 8.9073.0.000.000.1 sifonas 6.1 €

 8.9073.2.000.000.1 sifonas 4.2 €

 8.9480.6.000.000.1 pisuaro nuplovimo purkštukas 24.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.4110.1.000.000.1 pisuaras Domino 77.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9109.9.000.000.1 pisuaro nuplovimo purkštukas 14.6 €

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro montavimo rinkinys 1.7 €

 8.9073.0.000.000.1 sifonas 6.1 €

 8.9073.2.000.000.1 sifonas 4.2 €
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI PLAUTUVĖS IR VONELĖ PEDIKIŪRUI

grindinė plautuvė Mira

pakabinama plautuvė Mira

vonelė pedikiūrui  Berenika

Atsarginės dalys - žr. 320 psl.

Pedikiūrinei vonelei Berenika naudojamas standartinis 
sifonas.

Kiekvieną produktą būtina užsakyti atskirai (plautuvę, plautuvės modulį ir maišytuvą).

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5104.6.000.000.1 grindinė plautuvė Mira su plastikinėmis grotelėmis 116.2 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys plautuvės montavimui 0.6 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

 8.9371.0.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ 
vandens įvadas, Dual Flush 3/6 l, su jungimo alkūne

32.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5104.9.000.000.1 pakabinama plautuvė Mira su plastikinėmis 
grotelėmis

119 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9034.9.000.890.1 montavimo komplektas su baltais varžtų 
galvučių gaubteliais, (1 pora)

2 €

 8.9034.9.000.891.1 montavimo rinkinys su chromuotais varžtų galvučių 
gaubteliais, (1 pora)

3 €

 8.9360.7.000.000.1 potinkinis modulis WASTE SINK SYSTEM sieninėms 
plautuvėms (išpiltuvėms), su atraminiu plieniniu 
rėmu, būtina montuoti ant sienos, klavišai Single 
arba Dual Flush
-  kampinis ventilis su fi ksuotu vandens įvadu bakelio 

sienelėje (3 vietos bakelyje, kuriame galima įrengti 
kampinį ventilį) 

-  naujas nuplovimo vožtuvas, su galimybe sumažinti 
vandens sunaudojimą iki 4,5 l nuplovimui

194.4 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5401.9.000.000.1 vonelė pedikiūrui Berenika 49.8 €
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI ĮMONTUOJAMI PRAUSTUVAI

laboratorinė plautuvė Doris

iš apačios įmontuojamas praustuvas Thalia

į leidžiamas praustuvas Cubito

į leidžiamas praustuvas Ibon

Plautuvei Doris naudojamas standartinis plautuvės sifonas.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.5102.9.000.000.1 laboratorinė plautuvė Doris 88.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 8.1212.2.000.000.1 iš apačios įmontuojamas praustuvas Thalia, 55,5 cm, 
su montavimo rinkiniu Nr. 8.9184.9.000.000.1

77 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas yyy: 104 Kaina

balta

 8.1301.0.000.yyy.1 įleidžiamas praustuvas 52 cm x 53.9 €

 8.1301.1.000.yyy.1 įleidžiamas praustuvas 56 cm x 56.7 €

L B H

52 cm 520 410 185

56 cm 560 475 200

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

balta

 8.1742.2.000.104.1 įleidžiamas praustuvas, 55 cm, 1 skylė maišytuvui 83.7 €
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI UNITAZAI „RIMLESS“

pakabinamas unitazas Dino „Rimless“

Daugiau informacijos - 90 psl.

  Naujos unitazų valymo galimybės – unitazai be vandens paskirstymo apvado („Rimless“) atitinka pačius 

griežčiausius šiandienos higienos reikalavimus. 

  Naujasis Dino „Rimless“ unitazas ne tik užtikrina idealią higieną, bet yra ir labai lengvas valyti. 

  Naujoviškas Dino unitazo dizainas leidžia efektyviai ir tolygiai nuplauti visą plotą.

  Jis atitinka šiuolaikinius vandens taupymo standartus - nuplovimui reikia tik 6/3 litrų vandens.   

  „Rimless“ unitazų privalumus įvertinsite ne tik viešosiose erdvėse, bet ir privačiuose vonios kambariuose.

unitizas Dino Rimless unitizas Mio Rimless

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.2137.7.000.000.1 Pakabinamas unitazas be vandens paskirstymo apvado, gilus 
nuplovimas

86.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Dino (su antibakteriniu
efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

 8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

 8.9337.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė be dangčio Zeta 13.6 €

 8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta 20.3 €

 8.9327.6.000.000.1 kieto plastiko WC sėdynė su dangčiu ZETA, su lėtinimo mechanizmu
SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai

37.9 €

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė (Laufen) 13.7 €

  8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €



PROJEKTINIAI PRODUKTAI UNITAZAI BE BAKELIŲ

pastatomas unitazas Lyra plus su horizontal iu nuotaku

pastatomas unitazas Lyra plus su horizontal iu nuotaku

pastatomas unitazas Lyra plus su vert ikal iu nuotaku

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2138.6.000.000.1 Pastatomas unitazas su horizontaliu nuotaku, gilaus 
nuplovimo

x 37.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu ,
nerūdijančio plieno lankstai

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2538.6.000.000.1 pastatomas unitazas, lėkšto išplovimo, horizontalaus 
nuotako, su atviru nuplovimo apvadu

x 69.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas
Kaina

 8.2138.7.000.000.1 Pastatomas unitazas su vertikaliu nuotaku, gilaus 
nuplovimo

x 37.6 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9338.4.300.063.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu, su antibakteriniu efektu ,
nerūdijančio plieno lankstai

21.3 €

 8.9338.5.300.000.1 sėdynė su dangčiu, kietas antibakterinis plastikas, lėto
užsidarymo mechanizmas SLOWCLOSE, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

41 €

 8.9338.7.000.000.1 sėdynė su dangčiu, termoplastikas, plastikiniai lankstai –
pakabinamiems unitazams Lyra plus

14.5 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9295.1.000.000.1 kieto duroplasto sėdynė su dangčiu, plieniniai lankstai 30.6 €

Unitazams be bakelio rekomenduojame potinkinę sistemą JIKA – BASIC TANK SYSTEM. Daugiau informacijos rasite 292 puslapyje.
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PROJEKTINIAI PRODUKTAI UNITAZAI BE BAKELIŲ

pastatomas unitazas Lyra plus su vert ikal iu nuotaku

unitazas Zeta plus – vert ikalus nuotakas

unitazas Zeta plus – horizontalus nuotakas

unitazas Sam – vert ikalus centrinis nuotakas

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas
Kaina

 8.2538.7.000.000.1 pastatomas unitazas, lėkšto išplovimo, vertikalaus 
nuotako, su atviru nuplovimo apvadu

x 69.1 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9295.1.000.000.1 kieto duroplasto sėdynė su dangčiu, plieniniai lankstai 30.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2174.6.000.000.1 unitazas Zeta plus x 31.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2174.7.000.000.1 unitazas Zeta plus x 31.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2122.7.000.000.1 unitazas Sam su centriniu vertikaliu nuotaku x 50.4 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

 8.9252.0.xxx.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu 5.6 €

  8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Dino (su antibakteriniu
efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno 
lankstai

11.1 €



PROJEKTINIAI PRODUKTAI UNITAZAI BE BAKELIŲ

Unitazams be bakelio rekomenduojame potinkinę sistemą JIKA – BASIC TANK SYSTEM. Daugiau informacijos rasite 292 puslapyje.

unitazas Zeta – vert ikalus nuotakas

unitazas Zeta – horizontalus nuotakas

unitazas Roman – horizontalus nuotakas

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2239.7.000.000.1  unitazas Zeta su vertikaliu nuotaku x 30.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno 
lankstai

11.1 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2239.6.000.000.1 unitazas Zeta su horizontaliu nuotaku x 30.9 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai. 11.1 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2115.6.000.000.1 unitazas Roman su horizontaliu nuotaku, lėkšto 
išplovimo

x 45.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

  8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Dino (su 
antibakteriniu efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

 8.9252.0.000.000.1  termoplastiko sėdynė su dangčiu 5.6 €

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno 
lankstai.

11.1 €
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Dino Zeta 

Dino Zeta 

PROJEKTINIAI PRODUKTAI UNITAZAI BE BAKELIŲ

unitazas Roman – vert ikalus nuotakas

sėdynės Dino ir  Zeta

plastikinis bakelis pastatomam unitazui

Atsarginės dalys - žr. 315 psl.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Nuotako 

tipas

Kaina

 8.2115.7.000.000.1 unitazas Roman su vertikaliu nuotaku, lėkšto išplovimo x 45.3 €

Užsakoma pasirinktinai: Kaina

 8.9299.9.000.000.1 rinkinys unitazo montavimui 0.6 €

 8.9770.1.000.000.1 tarpinė vandens įvado sandarinimui 0.5 €

  8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Dino (su 
antibakteriniu efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

 8.9252.0.000.000.1 termoplastiko sėdynė su dangčiu 5.6 €

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio 
plieno lankstai

11.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9327.1.000.000.1 termoplastiko puskietė unitazo sėdynė su dangčiu Zeta 11.1 €

  8.9327.1.000.063.7 termoplastiko sėdynė su dangčiu Zeta, nerūdijančio plieno lankstai 11.1 €

  8.9327.4.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Zeta 20.3 €

  8.9327.6.000.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu (su antibakteriniu efektu,
su plastikinėmis sąvaromis) , su lėto užsidarymo sistema Slowclose

37.9 €

 8.9337.2.300.000.1 kieto plastiko sėdynė BE dangčiu Zeta 13.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  8.9337.0.300.000.1 kieto plastiko sėdynė su dangčiu Dino (su antibakteriniu
efektu, su plastikinėmis sąvaromis)

23.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9371.0.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas

32.5 €

 8.9371.1.000.000.1 plastikinis bakelis pastatomam unitazui, šoninis 3/8“ vandens 
įvadas, su žiogelio piešiniu

32.5 €



ATSARGINĖS DALYS
ir komponentai
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ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI KERAMIKAI

 8.9073.0

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9283.4.000.000.1 Jika Easy Fit - paslėpto 
tvirtinimo sistema 

16.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9142.2.000.063.1 dangčio Pure tvirtinimai 10.8 €

8.9142.3.000.063.1 dangčio Pure Slowclose 
lankstai

30.8 €

8.9142.4.000.063.1 dangčio Pure lankstai 20.1 €

8.9142.5.000.000.1 dangčių Pure ir Olymp Deep 
atramėlės

3.3 €

8.9161.2.000.063.1 dangčio Olymp D. tvirtinimai 8.8 €

8.9161.3.000.063.1 dangčio Olymp D. Slowclose 
lankstai

24.4 €

8.9161.4.000.063.1 dangčio Olymp D. lankstai 16.4 €

8.9071.6.000.063.1 dangčio Mio-N tvirtinimai 15.5 €

8.9071.9.000.000.1 dangčio Mio-N atramėlės 4.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9034.9.000.000.1 montavimo komplektas 
praustuvui, 1 pora

1.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9034.9.000.891.1 montavimo komplektas 
pakabinamam unitazui 
arba bidė, su chromuotais 
gaubteliais 1 pora

3 €

 8.9034.9.000.890.1 montavimo komplektas 
pakabinamam unitazui arba 
bidė, su baltais gaubteliais, 
1 pora

2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9127.2.000.000.1 bakelio ir unitazo puodo 
Olymp sujungimo rinkinys, 
1 vnt.

1.7 €

 8.9777.2.000.000.1 bakelio ir unitazo puodo 
Cubito/Mio ir Lyra sujungimo 
rinkinys 1 vnt.

0.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9299.9.000.000.1 pastatomų unitazų ir bidė 
tvirtinimo rinkinys, 1 pora

0.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9175.3.000.000.1 tvirtinimo rinkinys 
pastatomiems unitazams ir 
bidė Olymp ir Olymp Deep

2.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9440.0.000.000.1 plastikinis sifonas (atsarginė 
dalis) pisuarui Korint

4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9073.0.000.000.1 plautuvės sifonas T 1015 
praustuvams ir pisuarams 
Domino

6.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9136.3.000.000.1 trumpas mygtukas Dual Flush 
D2_D skirtas Zeta, Baltic, 
Lyra, Olymp, Lyra plus, Tigo

1.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9136.4.000.000.1 ilgas mygtukas Dual Flush 
D2_D skirtas Mio

3.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9461.4.000.000.1 išlyginimo mišinys 5.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

8.9269.5.000.000.1 garso izoliavimo tarpinė 
(Laufen)

13.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9136.1.000.000.1 nuleidimo vožtuvas Dual 
Flush D2_D skirtas Lyra 
plus, Zeta

6.4 €

8.9136.2.000.000.1 nuleidimo vožtuvas Dual 
Flush D2_D skirtas Mio, 
Olymp, Baltic

6.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9135.3.000.000.1 šoninis pripylimo vožtuvas 
3/8“ Roca, plastikinis

8.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9073.2.000.000.1 plastikinis praustuvo/pisuaro 
sifonas

4.2 €

 8.9073.9.000.000.1 nuotako vožtuvas, plastikas 1.7 €

 8.9073.9.000.063.1 nuotako vožtuvas, 
nerūdijantis plienas

2 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.
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ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI BALDAMS
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Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  Q.4070.0.021.F Petit / Lyra Pack baldų 
rankenėlė

6.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  Q.4070.0.040.F Zeta spintelių rankenėlė 4.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 Q.4070.0.013.F FGV durelių lankstas su 
integruotu sulėtinimo 
mechanizmu, 1 vnt., spintelėms 
Cube / Lyra, Cubito-N

5.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 Q.4070.0.061.F FGV durelių lankstas su 
integruotu sulėtinimo 
mechanizmu, 1 vnt., vidinėms 
spintelės 4.5315.2 durelėms

5.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  Q.4070.0.048.F durelių lankstas, 1 vnt., su 
varžtais, spintelėms Zeta, Lyra 
pack, Petit 

3.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  Q.4070.0.014.F plokštelė FGV lankstui, 1 vnt., 
su varžtais

3.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9804.5.434.000.1 durelių lankstai, 1 pora, Olymp 
Deep spintelėms

5.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 Q.4040.0.011.F33.6 Cube spintelių 200 mm 
rankenėlė, juoda

7.7 €

 Q.4040.0.012.F33.6 Cube spintelių 150 mm 
rankenėlė, juoda

7.3 €

 4.9158.4.176.000.1 Cube spintelių 200 mm 
rankenėlė, chromuota

10.7 €

 4.9158.3.176.000.1 Cube spintelių 150 mm 
rankenėlė, chromuota

9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9804.2.434.000.1 Olymp Deep spintelių maža 
rankenėlė

37.1 €

 4.9804.3.434.000.1 Olymp Deep spintelių didelė 
rankenėlė

40.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

  Q.4070.0.050.F plokštelė durelių lankstui, 
1 vnt., su varžtais, spintelėms 
Zeta, Lyra pack, Petit

3.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9440.1.039.000.1 Zeta / Lyra lyra pack baldų 
kojelės, 110 mm, 1 pora

7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 4.9440.2.176.000.1 CUBE baldų kojelės, 
chromuotos, 1 pora, 240 mm

17 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9424.6.000.000.1 kompaktiškas sifonas 
baldiniams ir neįgaliųjų 
praustuvams

19.2 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.
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Atsarginės dalys Pure stiklinėms sienelėms

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9910.3.000.000.1 tarpinė juostelė tarp dušo 
padėklo ir sienos, 
290 × 50 mm

6.5 €

ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI VONIOMS IR DUŠAMS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9686.3.000.000.1 apatinis stiklo laikiklis dušo 
kabinoms Lyra plus

3.9 €
Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9423.0.000.000.1 sifonas dušo padėklui, 90 mm 
∅ 90 mm 

38.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9498.3.000.000.1 HL sifonas keraminiams dušo 
padėklams 60/40 mm 

18.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9481.5.004.000.1 automatinis vonios dugno 
vožtuvas su vonios sifonu

24.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9401.2.000.000.1 metalinės kojelės plieninėms 
vonioms Alma, Tanza, Tanza 
plus ir Riga

10.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9555.6.000.000.1 kojelės įleidžiamiems 
akriliniams dušo padėklams

21.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9481.8.004.000.1 automatinis vonios dugno 
vožtuvas su vandens pripyli-
mo funkcija, su vonios sifonu, 
žalvariniu perlajos korpusu

80.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9124.4.000.000.1 Cubito Pure / Tigo rankenėlė 27.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9124.1.004 .000.1 Cubito Pure / Tigo viršutiniai 
ratukai

5.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9124.5.000.300.1 „U“ formos plastikinis 
tarpiklis Cubito pure stiklui 
80, 90, 100 cm (pjaunamas)  

0.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9224.0.000.030.1 atsarginis stiklas su profi liu, 
80 cm

164.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 2.9120.8.000.000.1 plastikinis apatinis lankstas, 
kairinis ir dešininis lanksto 
gaubteliai (chromuoti) vonios 
sienelėms Cubito

2.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

2.9342.0.000.000.1 stiklo tvirtinimo prie sienos 
profi lis, 2 000 mm

29.3 €

2.9342.1.000.000.1 90° kampinis stiklų jungimo 
profi lis, 2 000 mm

27.2 €

2.9342.2.000.000.1 kieta tarpinė stiklo profi liui,
2 000 mm  

3.5 €

2.9342.3.000.000.1 minkšta tarpinė stiklo 
profi liui, 2 000 mm

2.5 €

2.9342.4.000.000.1 sieninis atraminis laikiklis,
1 000 mm  

186.9 €

2.9342.5.000.000.1 kabliukas chalatui ar 
rankšluosčiui

22.7 €

2.9342.6.000.000.1 „T“ formos atraminis sieninis 
laikiklis pagrindiniui ir 
šoniniui stiklams 
700 + 1 000 mm

238.9 €

2.9342.7.000.000.1 įspraudžiamos tarpinės 
montavimo įrankis

2 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.



ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI MAIŠYTUVAMS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.9199.2.000.005.1 keraminė kasetė (Kerox)
Lyra maišytuvams – 3.1127.1, 
3.2127.7, 3.3127.6/7, 3.4127.1, 
3.5127.1/7 ir Olymp – 
3.1161.1, 3.2161.6/7, 3.3161.6, 
3.4161.1, 3.5161.1/7

5.9 €

 3.9174.2.000.005.1 keraminė kasetė (Kerox) 
Mio maišytuvams – 
3.1171.1/8, 3.2071.6, 3.2171.7, 
3.3171.7, 3.4171.1 

7.5 €

 3.9174.2.000.007.1 keraminė kasetė (Kerox) 
Mio maišytuvams – 3.5171.1 
(ch. 300)

7.7 €

 3.9174.2.000.006.1 keraminė kasetė (Kerox) 
Mio maišytuvams – 3.5171.1 
(ch.200), 3.3071.6

7.5 €

 3.9142.2.000.004.1 keraminė kasetė (Kerox) Cu-
bito maišytuvams – 3.1142.1, 
3.1142.8

8.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.5250.0.500.7 keraminė kasetė (Roca) R33 
Lyra plus maišytuvams – 
3.1128.1 (ch.101, 104, 200), 
3.4128.1.004.201.1 

10.7 €

7.G005.3.707.R

`

keraminė kasetė (Roca) R33 
Lyra plus maišytuvams – 
3.3128.2/6, 3.5128.1/2 ir Tigo 
maišytuvams – 3.1118.1, 
3.2118.6/7, 3.3118.6/7, 
3.4118.1, 3.5118.1/8

15.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.9171.0.004.000.1 Cubito/Mio dugno vožtuvas 
Click-Clack, chromuotas

16.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 7.5254.3.710.0 praustuvo dugno vožtuvas, 
metalinis, chromuotas

19.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7471.0.004.000.1 praustuvo sifonas Mio, 5/4“ – 
32 mm, chromuotas, žalvarinis

29 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9424.9.000.000.1 sifonas, chromuotas ABS, 
aukštis reguliuojamas nuo 
175 iki 270 mm, vandens 
sandariklio aukštis 75 mm, 
pralaidumas 45 l/min., su 
dekoratyviniais apvadais (gali 
būti naudojamas be jų).

20.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7473.0.004.000.1 praustuvo sifonas Cubito, 
5/4“ – 32 mm, chromuotas, 
žalvarinis

38.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.9199.8.000.007.1 tarpiklių komplektas 
pastatomiems plautuvės 
maišytuvams Lyra/Olymp

2.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.9199.6.000.001.1 perjungiklis sieniniams 
vonios/dušo maišytuvams 
Lyra/Olymp

8.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 3.7018.9.004.103.1 praustuvo dugno vožtuvas, 
sukiojamas apie ašį, 
antivandalinis, 5/4“–75 mm

15.1 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.



318 319—

at
sa

rg
in

ės
da

ly
s

ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI 

POTINKINIAMS MODULIAMS

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9369.6.000.000.1 išleidimo vožtuvas 
potinkiniams bakeliams 
MODUL 9/6 l, 130 mm 
modeliams

33.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 7.V002.6.000.R prailginimo komplektas, 
130 ir 80 mm potinkinėms 
sistemoms MODUL

27.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9467.0.000.000.1 įvadų lygio suvedimo 
komplektas

80.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9367.3.000.000.1 tiesi nuotako jungtis 
90 / 110 mm potinkinėms 
sistemoms MODUL

34.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9366.9.000.000.1 montavimo rinkinys unitazams 
ir bidė + galvučių komplektas

11.5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V002.5.700.R skaidri plokštelė su jungimo 
strypeliais potinkiniams 
bakeliams MODUL 4/4,5/6 l, 
130 mm modeliams

10.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9369.8.000.000.1 jungimo komplektas 
pakabinamiems unitazams

16 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V002.5.600.R pripylimo vožtuvas 130 mm 
potinkiniams bakeliams 
MODUL

10.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V001.8.000.R išleidimo vožtuvas 
potinkiniams bakeliams 
MODUL 4/4,5/6 l, 80 mm 
modeliams

18.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V001.7.900.R pripylimo vožtuvas 
potinkiniams bakeliams 
MODUL 4/4,5/6 l, 80 mm 
modeliams

16.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 7.V001.7.700.R kampinis ventilis su įvore 
potinkiniams bakeliams 
MODUL 4/4,5/6 l, 80 mm 
modeliams

17.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 7.V002.5.800.R išleidimo vožtuvas 
potinkiniams bakeliams 
MODUL 4/4,5/6 l, 130 mm 
modeliams

47.9 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V001.1.900.R skaidri plokštelė su jungimo 
strypeliais potinkiniams 
bakeliams MODUL 6/9 l, 130 
mm modeliams

16.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V002.5.900.R silikoninis tarpiklis 
išleidimo vožtuvui, 130 mm 
potinkiniams bakeliams 
MODUL

10.4 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

7.V002.7.400.R kampinis ventilis su įvore ir 
jungimo žarnele potinkiniams 
bakeliams MODUL 4/4,5/6 l, 
130 mm modeliams

32.2 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.



ATSARGINĖS DALYS IR KOMPONENTAI KITI

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9327.2.000.000.1 plastikinės sąvaros sėdynei ir 
dangčiui Zeta 8.9327.1

3.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9480.9.000.000.1 išorinis guminis tarpiklis 
(pisuarams)

0.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9480.8.000.000.1 guminis tarpiklis (pisuarams) 2.3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9127.1.000.000.1 plastikinės sąvaros sėdynei ir 
dangčiui Lyra 8.9251.5

2.2 €

 8.9438.0.000.000.1 plastikinės sąvaros sėdynei 
ir dangčiui Lyra plus iš 
termoplastiko

1.3 €

 8.9438.2.000.000.1 plieninės sąvaros sėdynei ir 
dangčiui Lyra plus iš kieto 
plastiko, pastatomiems 
unitazams

4.7 €

 8.9438.3.000.000.1 plieninės sąvaros sėdynei ir 
dangčiui Lyra plus iš kieto 
plastiko, pakabinamiems 
unitazams

4.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9925.6.000.000.1 tvirtinimo elementai 
sėdynėms su lėtinimo 
mechanizmu Slowclose (Mio, 
Olymp)

10.7 €

 

 8.9517.7.000.000.1 tvirtinimo elementai Click On 
sėdynėms Mio, Baltic

14.2 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9504.9.000.000.1 plastikinės grotelės plautuvei 
Mira

7.8 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9871.5.000.000.1 plastikinis vamzdis tarp 
bakelio 8.9371.0/1 ir 
pastatomo unitazo

11.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9001.3.000.000.1 suveržiamos sifono gaubto 
tvirtinimo spyruoklės, 1 pora

3 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9437.1.000.000.1 plastikinės sąvaros sėdynei ir 
dangčiui Lyra plus, su lėtinimo 
mechanizmu Slowclose

18.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9921.0.000.000.1 pisuaro Domino, Korint 
tvirtinimo kaiščiai ir varžtai, 
1 pora

1.7 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9507.1.000.000.1

 

maitinimo blokas 
automatiniams pisuarams, 
elektroniniams maišytuvams, 
automatinio nuplovimo 
klavišui su IR spindulių 
jutikliu

44.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9106.2.000.000.1
metalinis fi ltras pisuaro Golem 
nuotakui, nerūdijantis plienas

4.6 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9107.3.000.000.1 metalinis fi ltras pisuaro Livo 
nuotakui, nerūdijantis plienas

5 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9200.4.000.000.1 išorinis vertikalus sifonas 
pisuarui Golem

26.1 €

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.9073.9.000.000.1 nuotako vožtuvas, plastikas 1.7 €

 8.9073.9.000.063.1 nuotako vožtuvas, 
nerūdijantis plienas

2 €

Informacijos apie atsargines dalis ieškokite www.jika.lt, skiltyje “Specialistams”.
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Montuojant keraminius gaminius reikia naudoti išlyginamąją masę
arba atitinkamą garso izoliavimo tarpinę.

KAD GARANTINĖ PRETENZIJA BŪTŲ PATENKINTA, MONTAVIMO DARBAI TURI 
BŪTI ATLIKTI PAGAL TAIKOMĄ INSTRUKCIJĄ IR GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS.

Išlyginamosios masės 8.9461.4.000.000.1 montavimas:

Garso izoliavimo tarpinių 8.9269.5.000.000.1 montavimas:

8.9461.4.000.000.1 Išlyginamoji masė keraminių gaminių tvirtinimui prie sienos
8.9269.5.000.000.1 Garso izoliavimo rinkinys gaminių montavimui

(Žiūrėti skiltyje „Atsarginės dalys ir komponentai“).

Pretenzijos dėl įrengimo kokybės nagrinėjamos, tik jei buvo naudojama tinkama medžiaga 
(išlyginamoji mastika 8.9461.4.000.000.1 arba triukšmo slopinimo rinkinys 8.9269.5.000.000.1). 

** Užtepkite 5-10 mm storio išlyginamosios masės sluoksnį.* Skystas muilas

Priedai vonios 

keramikos gaminiams

1 32

**

1

**

2 max. 5 Nm3

a

M12

3 cm(1⅛ in)
c

b c

a

b

8,5,5cmc≈≈3
55
⅜⅜ in

1

**

2 3



PRIVALUMŲ APŽVALGA

keraminiai gaminiai 
praustuvai, unitazai 

keraminiai gaminiai
bakeliai, pisuarai vonios kambario baldai

vonios kambario baldai

maišytuvai ir jų priedai

unitazų dangčiai

JIKA perla
dėl specialaus keramikos 
paviršiaus apdorojimo gaminį
lengva prižiūrėti, o jo 
tarnavimo laikas tampa 
ilgesnis
serijos Pure, Cubito, Mio ir Tigo

DUAL FLUSH
ekonomiška dvigubo nuleidimo 
sistema, leidžianti pasirinkti 6 arba 
3 litrus vandens nulovimui
serijos Mio, Olymp ir Lyra plus

DUAL FLUSH
itin ekonomiška dvigubo nuleidimo 
sistema, leidžianti pasirinkti 4,5 
arba 3 litrus nuplovimui
serijos Tigo, Olymp Deep ir Pure

MAGIC FIX
Specialus nepastebimas sifono 
gaubto tvirtinimas.

TOTAL CLEAN
uždaras unitazo puodo 
vandens paskirstymo 
lankas užtikrina labai gerą 
nuskalavimą
serijos Cubito, Mio ir Tigo

ANTIBAK
glazūra dengti vidiniai unitazo 
keramikos paviršiai – vandens 
paskirstymo lankas ir 
nuotakas
serijos Mio, Tigo, Olymp ir Lyra plus

VARIO
nuotaką VARIO galima 
jungti prie kanalizacios 
vertikaliai, horizontaliai ir 
įstrižai
serijos Mio ir Olymp

HANDICAP
serijos Mio ir Olymp

400 kg
atlaiko iki 400 kg apkrovą

RECYCLING
visiškai perdirbamas 
gaminys
visi keramikos gaminiai

1+1 PACK
keli gaminiai vienoje pakuotėje
serijos Tigo, Cube, Petit ir Lyra pack   

WATERPROOF + ABS 
Briaunos iš ABS plastiko priklijuotos 
PUR klijais – tai maksimalaus 
sukibimo ir atsparumo vandens 
poveikiui garantija
serijos Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra plus 

ir Lyra pack

30 000 CYCLES
aukščiausios kokybės durelių 
furnitūra, išbandyta 30-čiai 
tūkstančių atidarymo/uždarymo ciklų
serijos Mio, Tigo, Olymp ir Lyra plus 

20 000 CYCLES
Aukščiausios kokybės durelių 
furnitūra, išbandyta 20-čiai 
tūkstančių atidarymo/uždarymo 
ciklų.
serijos Cube, Petit, Lyra, Lyra plus ir Zeta

1+3 PACK
keli gaminiai vienoje pakuotėje
serija Petit

WARRANTY
garantija keraminiams 
gaminiams

STOP CONDENSATION
unitazo bakelyje yra plastikinis 
įdėklas, apsaugantis bakelio išorę
nuo rasojimo
serija Tigo

APATINIS VANDENS ĮVADAS
vandens įvadas bakelio apačioje, 
kairėje
serijos Mio, Tigo, Olymp ir Lyra plus

ŠONINIS VANDENS ĮVADAS
vandens įvadas bakelio šone, 
dešinėje
serijos Mio, Tigo, Olymp ir Lyra plus

SENSOR
automatinis sensorinis
pisuaro vandens nuleidimas
pisuarai Golem ir Domino

SLOWCLOSE
specialus lankstų mechanizmas, 
sulėtinantis dangčio užsidarymą
serijos Cubito, Mio, Tigo, Olymp ir 

Lyra plus

ANTIBAK
sėdynių gamybos žaliava 
prisodrinta ilgalaikį antibakterinį 
ir antigrybelinį poveikį turinčiais 
elementais

GARANTIJA
plastiko sėdynėms

TEST 30 kg
stalčiai atlaiko mažiausiai 30 kg 
apkrovą
serijos Pure, Cubito, Mio ir Tigo

Pilnai ištraukiami stalčių 
bėgeliai
serijos Pure, Cubito, Mio, Tigo ir Olymp

Stalčių bėgeliai su automatinio 
užsidarymo sistema
serijos Pure, Cubito, Mio, Tigo ir Olymp

ECODISK
ECODISK kasetė leidžia kontroliuoti 
vandens srovę ir temperatūrą bei 
sutaupyti iki 50% sąnaudų
serijos Tigo ir Lyra plus

ECO STOP
50% srauto stiprumo kontrolė

SAFETY STOP
vandens temperatūros užraktas ties 
38 °C riba.

QUICK REACTION
greitas nustatytos temperatūros 
pasiekimas

REGULIUOJAMA STOVO 
TVIRTINIMO SISTEMA

6 l/min.
vandens srauto greitis 6 l/min.

12 l/min.
vandens srauto greitis 12 l/min.

RIMLESS
unitazai be vandens 
paskirstymo apvado
serijos Mio ir Dino 

PLONA SĖDYNĖ
plona sėdynė su 
„Slowclose“ mechanizmu
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PRIVALUMŲ APŽVALGA

maišytuvai ir jų priedai dušo kabinos ir durelės vonios ir dušo padėklaimaišytuvai ir jų priedai dušo kabinos ir durelės vonios ir dušo padėklai

STANDARD STEEL
Plieno lakšto ir 3 emalės sluoksnių 
storis iki 2,2 mm
vonios Tanza, Alma, Praga.

ECO STEEL
plieno lakšto ir 3 emalės sluoksnių 
storis iki 3 mm
vonios Tanza plus, dušo padėklai Pure.

PREMIUM STEEL
plieno lakšto + 3 emalės 
sluoksnių storis - iki 3 mm
vonios Tanza plus, dušo padėklai Pure

Vonios kambario aksesuarai

CLEAN TOUCH
funkcija, skirta palengvinti dušo 
purkštukų valymą; minkšta guma 
užtikrina, kad kieto vandens 
apnašas lengvai pašalinsite tiesiog 
perbraukę pirštu
dušo galvos ir rankiniai dušai, išskyrus 

3.6742.0.004.041.1

ANTI TWIST
visos dušų žarnos turi tvirtinimo 
konuse paslėptą sistemą, kuri 
neleidžia joms persisukti
serijos Mio ir Lyra

DUŠO KOMPLEKTĄ
Į dušo komplektą įeina rankinis 
dušas, žarna, laikiklis arba dušo 
stova
serijos Cubito, Mio, Tigo, Olymp, Lyra, Lyra 

plus, Dino, Talas, Nariva, ir Rio

REGULIUOJAMAS
DUŠO LAIKIKLIS
serijos Mio, Olymp/Lyra ir Rio

SENSOR
sensor maišytuvai Sensor inox ir Sensor

GARANTIJA
5 metai kasetėms ir paviršiams

GARANTIJA
5 metai dušo kabinoms ir durims Cubito 

pure; 3 metai dušo kabinoms serijos 

Cubito, Mio, Tigo, Lyra plus

100 mm
sieninio maišytuvo atstumas tarp 
įvadų: 100 mm
serija Dino

20 000 CYCLES
dušo kabinų bėgeliai išbandyti 
20-iai tūkstančių atidarymo/ 
uždarymo ciklų
serijos Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo 

ir Lyra plus

Q TEST
produktai, pažymėti šiuo ženklu, 
buvo išbandyti įvairiais kokybiniais 
testais

4/5 mm 
Dušo kabinų ir dušo durų 
stiklo storis 4/5 mm.
Lyra plus komplektai – kvadratinė dušo 

kabina (fi ksuotos sienelės stiklas 4 mm; 

durelių stiklas 5 mm).

4 mm
dušo kabinų ir dušo durų 
stiklo storis 4 mm
Lyra plus komplektai – kampinė dušo 

kabina.

6 mm
dušo kabinų ir dušo durų 
stiklo storis
serijos Cubito pure, Cubito, Mio ir Tigo

8 mm
stiklo sienelės storis
serija Pure

1 950 mm
dušo kabinų ir dušo durų 
aukštis
serija Cubito Pure

2 000 mm
stiklo sienelės aukštis
serija Pure

1 900 mm
dušo kabinų ir dušo durų
aukštis
serija Lyra plus

10 metų – vonios kambario 
aksesuarai
serijos Design, Cubito, Mio, Pure, Heritage, 

Basic ir Generic

30 metų – vonios kambario 
aksesuarai
serija Universum

K/D
kairinis/dešininis variantas
dušo kabinos ir dušo durys serijos 

Cubito pure, Lyra plus

ANTISLIP
slydimą mažinanti vonios apdaila

100% ACRYLIC
visos vonios pagamintos iš
100% akrilo

MADE IN EU
pagaminta Europos Sąjungoje

RECYCLING
visiškai perdirbamas gaminys

GARANTIJA
vonios ir dušo padėklai

GARANTIJA
vonios Tanza plus

OPTIM ECO
pasukę žiedą ant maišytuvo 
kasetės, galite riboti sumaišyto 
vandens temperatūrą; atsukdami 
ant keraminės kasetės esantį 
reguliuojamąjį varžtą, sumažinsite 
maksimalų vandens srautą
serijos Mio, Olymp ir Lyra

70 000 CYCLES
Visi vandens maišytuvai bandomi 
70 000 ciklų.

GARANTIJA
2 metai dušo priedams

JIKA perla GLASS
dėl specialaus keramikos 
paviršiaus apdorojimo gaminį 
lengva prižiūrėti, o jo tarnavimo 
laikas tampa ilgesnis
serijos Cubito pure, Cubito, Mio, Tigo 

ir Lyra plus
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EKSPOZICINIAI STENDAI JIKA

sprchové dveře

stripy 

stripy stripy 

transparentní

transparentní transparentní

transparentní transparentní

transparentní

dekor arctic

dekor arctic dekor arctic

dekor arctic dekor arctic

dekor arctic

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

sprchové dvojdílné dveře CUBITO PURE sprchové jednokřídlé dveře CUBITO PURE

sprchové jednokřídlé dveře LYRA plus sprchové skládací dveře CUBITO PURE

sprchové skládací dveře LYRA plus sprchové dveře kyvné, tzv. lítačky  LYRA plus

stripy 

stripy stripy 

transparentní

transparentní transparentní

transparentní transparentní

transparentní

dekor arctic

dekor arctic dekor arctic

dekor arctic dekor arct c

dekor arctic

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

sprchové dvojdílné dveře CUBITO PURE sprchové ednokřídíí lé dveře CUBITO PURE

sprchové ednokřídíí lé dveře LYLL RA plus sprchové skládací dveře CUBITO PURE

sprchové skládací dveře LYLL RA plus sprchové dveře kyvné, tzv. ítačky  LYLL RA plus

pojezdy sprchových dveří jsou testovány 

na 20 000 cyklů

tloušťka skla sprchových dveří CUBITO pure

tloušťka skla sprchových dveří LYRA plus

výška sprchových dveří CUBITO pure

výška sprchových dveří LYRA plus

záruka na sprchové dveře CUBITO pure

záruka na sprchové dveře LYRA plus

speciální povrchová úprava skla, 

usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost

záruka na keramické výrobky

takto označený výrobek prošel 

všemi kvalitativními testy

jednoduché, speciální neviditelné 

upevnění krytu na sifon

materiál sedátek je obohacený 

o složku s trvalím antibakteriálním 

a protiplísňovým účinkem

důmyslný mechanismus zpomalující 

sklápění sedátek

speciální povrchová úprava keramiky, 

usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost

systém splachovacích kanálků 

po celém obvodu klozetové mísy 

zaručuje dokonalé omytí

CUBITO pure

keramika

nábytek

vodovodní baterie

doplňky

PŘEHLED SORTIMENTU

sprchové kouty

pojezdy sprchových koutů 

jsou testovány na 20 000 cyklů

tloušťka skla sprchových koutů 

CUBITO pure, MIO, TIGO

tloušťka skla sprchových koutů 

LYRA plus

výška sprchových dveří 

CUBITO pure, TIGO

výška sprchových dveří 

LYRA plus

výška sprchových dveří 

MIO

záruka na sprchové kouty 

CUBITO pure, TIGO

záruka na sprchové kouty 

MIO, LYRA plus

speciální povrchová úprava

skla, usnadňuje údržbu, 

prodlužuje životnost

transparentní transparentní stripy 

stripy 

transparentní

transparentní

transparentní

transparentní

transparentní

transparentní

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

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 kout CUBITO PURE

sprchový kout CUBITO PURE sprchový kout LYRA plus

sprchový kout LYRA plussprchový kout asymetrický TIGO

sprchový kout CUBITO PURE sprchový kout MIO

dekor CUBITO

sprchový kout CUBITO

dekor arctic

ransparentní transparentní stripy 

stripy 

transparentní

t ansparentn

transparentn

transparentní

ttransparentn

transparentní

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 ×8 90 cm

990 × 90 × 190 cm

80 × 80 × 195 cm

90 × 90 × 195 cm

100 × 100 × 195 cm

0 × 80 × 195 cm

80 × 80 × 195 cm

90 × 90 × 195 cm

100 × 100 × 95 cm

80 × 80 × 185 cm

90 × 90 × 185 cm

100 × 100 × 85 cm

sprchový kout CUBITO PURE

sprchový kout CUBITO PURE sprchový kout LYRA plus

sprchový kout LYLL RA plussprchový kout asymetr cký TIGO

sprchový kout CUBITO PURE sprchový kout MIO

8

9

dekor CUBITO

10

sprchový kout CUBITO

dekor arctic

tlačítka pro podomítkové moduly

PL8 PL8

PL8 PL9

PL9 PL9

záruka na koupelnový nábytek

nejkvalitnější dveřní panty 

testované na 20 000 cyklů

záruční servis u zákazníka

CUBE a PETIT
CUBE a PETIT

CUBE a PETIT

záruka na koupelnový nábytek

nejkvalitnější dveřní panty 
testované na 20 000 cyklů

záruční servis u zákazníka

90 × 200 × 120 cm

Pro series: Cubito, Mio, Tigo, Olymp Deep, Cube, Lyra plus Pro series: Cube, Petit, Lyra plus, Zeta

90 × 200 × 120 cm

70 × 180 × 35 cm 70 × 90 cm

90 × 200 × 120 cm

90 × 130 × 120 cm

Stendai vonios įrangos serijoms Stendai vonios įrangos serijoms

Stendai dušo durimsStendai dušo kabinoms

Potinkinių modulių stendai Potinkinių modulių klavišų plokštė Stendai maišytuvams ir dušo priedams

Spalvų deriniai

Spalvų deriniai Spalvų deriniai

Spalvų deriniai

Spalvų deriniaiSpalvų deriniai Spalvų deriniai

70 × 180 × 35 cm45 × 180 × 35 cm

Skaičiai stovai, pamatyti 326 psl.
Išsamesnės informacijos apie kainas ir mūsų ekspozicinius stendus teiraukitės JIKA prekybos atstovų 

ar klientų aptarnavimo specialistų.



DESIGN

DESIGN

záruka 

na koupelnové 

doplňky záruka na koupelnové 
doplňky

DESIGN

DESIGN

záruka 

na koupelnové 

doplňky

záruka na koupelnové 
doplňky

záruka na koupelnové doplňky

70 × 180 × 35 cm 45 × 180 × 35 cm

Dvipusiai stendai vonios kambario aksesuarams Plokštė vonios kambario aksesuarams

Spalvų deriniai Spalvų deriniai

EKSPOZICINIAI STENDAI JIKA

atskiri demo modeliai 

 maišytuvai ant keraminės 

plokštelės

pagal spec. užsakymą

Skaičiai stovai, pamatyti 326 psl.
Išsamesnės informacijos apie kainas ir mūsų ekspozicinius stendus teiraukitės JIKA prekybos atstovų 

ar klientų aptarnavimo specialistų.

3.1142.1.004.003.1
praustuvo maišytuvo demo versija Cubito 3.1142.1.004.001.1

3.1171.1.004.003.1
praustuvo maišytuvo demo versija Mio 3.1171.1.004.001.1

3.1118.1.004.003.1
praustuvo maišytuvo demo versija Tigo 3.1118.1.004.000.1

3.111U.1.004.112.1
praustuvo maišytuvo demo versija Olymp Deep 3.111U.1.004.110.1

3.111U.8.004.122.1
„Olymp Deep“ demonstracinis gaminys (praustuvo čiaupas, ilgoji 
versija) 3.11U.8.004.120.1

3.1128.1.004.203.1
praustuvo maišytuvo demo versija Lyra 3.1128.1.004.200.1

3.1128.1.004.203.1
praustuvo maišytuvo demo versija Lyra plus 3.1128.1.004.200.1

3.1127.1.004.003.1
praustuvo maišytuvo demo versija Lyra 3.1127.1.004.000.1

3.1172.1.004.003.1
praustuvo maišytuvo demo versija Dino 3.1172.1.004.000.1

3.5127.1.004.203.1
praustuvo maišytuvo demo versija Lyra 3.5127.1.004.200.1

3.111J.1.004.112.1
praustuvo maišytuvo demo versija Nariva 3.111J.1.004.110.1

3.511J.1.004.222.1
demo Nariva - washbasin faucet 3.511J.1.004.220.1

3.511J.1.004.232.1
praustuvo maišytuvo demo versija Nariva 3.511J.1.004.230.1

3.111K.1.004.112.1
praustuvo maišytuvo demo versija Nantes  3.111K.1.004.110.1

3.511K.1.004.222.1
praustuvo maišytuvo demo versija Nantes  3.511K.1.004.220.1

3.511K.1.004.232.1
praustuvo maišytuvo demo versija Nantes  3.511K.1.004.230.1

3.111N.1.004.112.1
praustuvo maišytuvo demo versija Talas 3.111N.1.004.110.1

3.511N.1.004.222.1
praustuvo maišytuvo demo versija Talas 3.511N.1.004.220.1

3.511N.1.004.232.1
praustuvo maišytuvo demo versija Talas 3.511N.1.004.230.1

3.111O.1.004.112.1
praustuvo maišytuvo demo versija Norma 3.1110.1.004.110.1

3.511O.1.004.222.1
praustuvo maišytuvo demo versija Norma 3.5110.1.004.220.1

3.511O.1.004.232.1
praustuvo maišytuvo demo versija Norma 3.5110.1.004.230.1

3.151T.2.004.323.1
praustuvo maišytuvo demo versija Sensor 3.151T.2.004.322.1

3.141T.2.003.323.1
praustuvo maišytuvo demo versija Sensor 3.141T.2.003.322.1

70 × 90 cm
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4.9711.6.172.000.1
4.9J42.9.100.307.1
4.9J42.9.100.207.1
4.9712.6.171.000.1
4.9J71.9.100.307.1
4.9J71.9.100.207.1
4.9713.6.021.000.1
4.9J21.9.100.307.1
4.9J21.9.100.207.1
4.9J61.9.100.000.1
4.9J61.9.100.307.1
4.9J61.9.100.207.1
4.9J76.9.100.000.1
4.9J76.9.100.307.1
4.9J76.9.100.207.1
4.9714.6.038.000.1
4.9J38.9.100.307.1
4.9J38.9.100.207.1
4.9J76.9.100.000.1
4.9J76.9.200.307.1
4.9J76.9.200.207.1
4.9J38.9.200.000.1
4.9J38.9.200.307.1
4.9J38.9.200.207.1
4.9J39.9.200.000.1
4.9J39.9.200.307.1
4.9J39.9.200.207.1
4.9716.6.000.000.1
4.9J22.9.100.307.1
4.9J22.9.100.207.1
4.9715.6.174.000.1
4.9J22.9.200.307.1
4.9J22.9.200.207.1
4.9718.4.000.000.1
4.9J33.9.100.307.1
4.9J33.9.100.207.1
4.9719.6.000.000.1
4.9J33.9.200.307.1
4.9J33.9.200.207.1
4.9718.3.000.000.1
4.9J33.9.300.307.1
4.9J33.9.300.207.1
4.9J88.9.100.000.1
4.9J88.9.100.307.1
4.9J88.9.100.207.1
4.9J88.9.300.000.1
4.9J88.9.300.307.1
4.9J88.9.300.207.1
4.9718.2.000.000.1
4.9J33.9.100.307.1
4.9J33.9.100.207.1
4.9718.1.000.000.1
4.9J33.9.200.307.1
4.9J33.9.200.207.1

stendai vonios įrangos serijoms Cubito aukštas

stendai vonios įrangos serijomsCubito aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Cubito aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Mio aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Mio aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Mio aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Tigo aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Tigo aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Tigo aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Olymp Deep aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Olymp Deep aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Olymp Deep aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus aukštas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit žemas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit žemas

stendai vonios įrangos serijoms Cube/Petit žemas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus žemas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus žemas

stendai vonios įrangos serijoms Lyra plus žemas

stendai vonios įrangos serijoms Zeta žemas

stendai vonios įrangos serijoms Zeta žemas

stendai vonios įrangos serijoms Zeta žemas

stendai dušo kabinoms

stendai dušo kabinoms

stendai dušo kabinoms

stendai dušo durims

stendai dušo durims

stendai dušo durims

stendai vonios kambario aksesuarams 70 cm

stendai vonios kambario aksesuarams 70 cm

stendai vonios kambario aksesuarams 70 cm

stendai vonios kambario aksesuarams 45 cm

stendai vonios kambario aksesuarams 45 cm

stendai vonios kambario aksesuarams 45 cm

plokštė vonios kambario aksesuarams 70 x 90 cm

plokštė vonios kambario aksesuarams 70 x 90 cm

plokštė vonios kambario aksesuarams 70 x 90 cm

potinkinių modulių stendai

potinkinių modulių stendai

potinkinių modulių stendai

potinkinių modulių klavišų plokštė 70 x 90 cm

potinkinių modulių klavišų plokštė 70 x 90 cm

potinkinių modulių klavišų plokštė 70 x 90 cm

stendai maišytuvams 70 cm

stendai maišytuvams 70 cm

stendai maišytuvams 70 cm

stendai maišytuvams 45 cm

stendai maišytuvams 45 cm

stendai maišytuvams 45 cm

GAMINIO NUMERIS STENDO SPECIFIKACIJA SPALVŲ DERINIAI
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MOKYMAI

Gamintojo pateikta techninė informacija yra būtina kokybiškam vonios kambario suprojektavimui ir įrengimui, taip pat 

profesionaliam klientų konsultavimui. Būtent todėl mūsų LAUFEN CZ mokymų ir informacijos centras Znojmo gamykloje daugelį 

metų rengia profesinius mokymus (santechnikams, verslo partneriams, projektuotojams ir t.t.). 

Kasmet šiose mokymų programose dalyvauja šimtai profesionalų. Centras teikia skirtingoms grupėms pritaikytus mokymo 

modulius, ypatingas dėmesys skiriamas techninei informacijai, ypatingoms savybėms, mūsų produktų teikiamai naudai ir t.t. 

Profesionalai gali panaudoti šias naujai įgytas žinias dirbdami su visais produktais iš LAUFEN CZ portfelio, pvz., Jika, Laufen ir 

Roca produktais. Profesionalių projektuotojų ir dizainerių, verslo partnerių, santechnikų ir kitų profesionalų mokymai yra pritaikyti 

individualiems klientų poreikiams.  

Profesionalių projektuotojų ir dizainerių, verslo partnerių, santechnikų ir kitų specialistų mokymai pritaikomi pagal individualius 

poreikius.

Jei norite pateikti užsakymą ar turite klausimų, susisiekite su Gaminių mokymų centro vadovu Ivan Žák, ivan.zak@cz.laufen.com
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NAUJAUSI ĮVYKIAI

EXPO 2015 SU JIKA

PASAKODAMA ISTORIJAS APIE 

MITINES JŪROS BŪTYBES, 

JIKA SIEKĖ ATKREIPTI DĖMESĮ 

Į VANDENS TAUPYMO SVARBĄ. 

„Expo 2015“ vyko Milane, Italijoje. Tai buvo išties 

ypatingas renginys, ir ne tik dėl gausaus lankytojų ir 

dalyvių skaičiaus (iš viso parodoje apsilankė daugiau 

nei 20 mln. žmonių, savo paviljonus turėjo daugiau 

nei 140 šalių) ar didelio teritorijos ploto (1,1 mln. 

kvadratinių metrų) – „JIKA“ pristatydama savo 

būtinas vandenį taupančias technologijas parodė 

visuotinio aprūpinimo maistu saugumo svarbą ir savo 

tikslą to siekti.

Tugendhat vila
Funkcionalistinės Tugendhat vilos durys dar kartą visuomenei buvo atidarytos 

po to, kai buvo atlikti didžiuliai atnaujinimo ir restauravimo darbai. Grupė 

žinomų architektų kartu dirbo siekdami vieno tikslo: buvo sukurtos itin tikslios 

kopijos, siekiant kiek įmanoma geriau išsaugoti visų vietų autentiškumą. 

Vadovaujant dizaineriui Daniel Piršc su priimtu iššūkiu taip pat sėkmingai 

susidorojo Laufen keramikos gamykla Znojme.

Mūsų dizaineriai

Michal Janků JANCI Co Peter Wirz Vetica designPetr Kubík Kubík design
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JIKA ART DŽBER (TUB)

Įgyvendindama savo studentams skirtą programą JIKA skatina 
būsimus garsius dizainerius 

Vykdydama įvairius projektus, Laufen CZ bendradarbiauja su Pilzeno miesto Vakarų Bohemijos universiteto 

Keramikos dizaino studijos studentais ir Prahos Meno, architektūros ir dizaino akademijos studentais. Meno, 

architektūros ir dizaino akademijos Maxim Velčovský studijoje besimokančių studentų baigiamojo projekto 

tema buvo „Praeitis – dabartis – ateitis“.

„Džber“ praustuvas yra pirmasis įgyvendinant JIKA ART projektą sukurtas produktas. JIKA ART projektas siekia 

įnešti meno į įprastus vonios kambarius ir tuo pat metu suteikti galimybę jauniesiems dizaineriams. Įkvėpta 

istorijos praustuvą suprojektavo Barbora Vinařová.

Jis buvo sukurtas bendradarbiaujant Laufen CZ ir Prahos Meno, architektūros ir dizaino akademijai, įgyvendinant 

vieną iš Maxim Velčovský vadovaujamos Keramikos ir porceliano studijos baigiamųjų projektų. Grynų formų 

ir unikalaus dizaino „Džber“ praustuvas išsiskirs ne tik šiandieniame vonios kambario interjere, bet ir kaimiško 

stiliaus vonios kambariuose. 

„Džber“ yra baldinis praustuvas. Jis išsiskirs ant vonios kambario interjerui skirtų medinių, keraminių ar kitų 

paviršių. Skersmuo apačioje 41 cm, skersmuo viršuje 46 cm, aukštis 20 cm; praustuvą paaukština 10 cm 

rankenėlė (ant kurios galima pakabinti rankšluostį). „Džber“ praustuvų kiekis ribotas. Potencialūs pirkėjai šį 

praustuvą gali apžiūrėti vonios kambarių meno galerijoje Prahoje.

Gaminio numeris Gaminio aprašymas Kaina

 8.1014.1.000.104.1
 

JIKA ART Džber (su neuždaromu dugno 
vožtuvu / baltu keraminiu dangteliu 
8.9818.4.000.028.1)

212.2 €



PRAGUE GALLERY KLIENTŲ APTARNAVIMAS

  +420 296 337 701 | prague.gallery@cz.laufen.com

T 201500013551
Už spausdinimo klaidas atsakomybė neprisiimama. Modeliai ir techniniai duomenys yra tokie, kokie buvo 

paskutiniajame kūrimo etape spausdinimo dieną. Gamintojas pasilieka teisę keisti dizainą ir duomenis.

www.jika.lt

LAUFEN CZ s.r.o. Baltijos šalių biuras

Užupio g. 30, 01203 Vilnius

Tel.: (5) 215 3076

El. paštas: offi ce.vilnius@lt.laufen.com

www.jika.lt

Kontaktiniai asmenys

Nerijus Bakšys

Baltijos šalių biuro vadovas

Mob. +370 682 43234

nerijus.baksys@lt.laufen.com

www.jika.lt

Pagrindinė buveinė

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tůních 3/1637, 120 00 Praha 2

offi ce.praha@cz.laufen.com

Czech Republic

www.jika.cz
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