v ane

Štýlovou dominantou kúpeľne je vaňa Cubito. Vyznačuje sa typickými geometrickými líniami, ktoré spolu s čistým
čelným panelom dotvárajú požadovaný ucelený dojem z kúpeľne. Je vyrobená zo 100% akrylátového polyméru
špičkovej kvality, ktorý sa veľmi ľahko udržiava a je príjemný na dotyk. K dispozícii je v piatich veľkostiach, od
najmenšej 160x70cm až po luxusnú 180x80cm.

Výhody
Akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami materiálu a teplým
povrchom. Sanitárny akrylát JIKA si udržuje stálu farbu a je ľahko udržiavateľný.
Akrylátové panely sa rýchlo a ľahko upevňujú pomocou špeciálneho montážneho systému
a sú alternatívou k nákladnému obmurovaniu vane. Panely sú vyrobené z toho istého
kvalitného 100% akrylátu s jednoduchou údržbou ako vane.
V prípade údržby umožňujú rýchly prístup k inštaláciám pod vaňou.

100% AKRYLIC
Všetky naše vaničky a vane
sú vyrobené zo 100percentného
akrylátu.

Vyrobené v Európskej únii.

Záruka 5 rokov na vane.

v an e

Číslo výrobku

Popis výrobku

Objem

2.2042.0.000.000.1
2.2142.0.000.000.1
2.2442.0.000.000.1
2.2242.0.000.000.1
2.2342.0.000.000.1

vaňa 160 × 70 cm, bez podpier
vaňa 160 × 75 cm, bez podpier
vaňa 170 × 70 cm, bez podpier
vaňa 170 × 75 cm, bez podpier
vaňa 180 × 80 cm, bez podpier

172 l
201 l
186 l
206 l
265 l

Objednať zvlášť:
2.9485.0.000.000.1
2.9485.4.000.000.1
2.9485.1.000.000.1
2.9485.2.000.000.1
2.9485.3.000.000.1
2.9483.2.000.000.1
2.9483.3.000.000.1
2.9483.4.000.000.1
2.9649.0.000.000.1
2.9649.3.000.000.1
2.9649.4.000.000.1
2.9649.1.000.000.1
2.9649.2.000.000.1
2.9649.5.000.000.1
2.9481.5.004.000.1

sada podpier pre vaňu 160 × 70 cm, pre inštaláciu s panelom
sada podpier pre vaňu 170 × 70 cm, pre inštaláciu s panelom
sada podpier pre vaňu 160 × 75 cm, pre inštaláciu s panelom
sada podpier pre vaňu 170 × 75 cm, pre inštaláciu s panelom
sada podpier pre vaňu 180 × 80 cm, pre inštaláciu s panelom
sada podpier pre vaňu 160 × 70 cm a 170 × 70 cm, pre inštaláciu bez panelu
sada podpier pre vane 160 × 75, 170 × 75 cm, pre inštaláciu bez panelu
sada podpier pre vaňu 180 × 80 cm, pre inštaláciu bez panelu
čelný panel 160 × 50 cm, pre vane 160 × 70, 160 × 75 cm, vrátane sady pre upevnenie
čelný panel 170 × 50 cm, pre vaňu 170 × 75 cm a 170 × 70 cm, vrátane sady pre upevnenie
čelný panel 180 × 50 cm, pre vaňu 180 × 80 cm, vrátane sady pre upevnenie
bočný panel 70 × 50 cm, pre vaňu 160 × 70 cm a 170 × 70 cm, vrátane sady pre upevnenie
bočný panel 75 × 50 cm, pre vaňu 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, vrátane sady pre upevnenie
bočný panel 80 × 50 cm, pre vaňu 180 × 80 cm, vrátane sady pre upevnenie
automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm, dĺžka 55 cm,
plastové telo prepadu
automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm,
dĺžka 55 cm, plastové telo prepadu
automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm,
dĺžka 55 cm, plastové telo prepadu
automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového sifónu 40/50 mm,
dĺžka 55 cm, mosadzné telo prepadu

SPECIAL line

2.9481.6.004.000.1
inštalačné rozmery vane s panelom

SPECIAL line

2.9481.7.004.000.1
SPECIAL line

2.9481.8.004.000.1
SPECIAL line

Náhradné diely:
2.9483.0.000.000.1
2.9483.1.000.000.1
inštalačné rozmery vane bez panelu

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

B
800
750
750
700

C
1660
1560
1460
1460

D
670
620
620
570

Cena
79,50 €
79,50 €
79,50 €
80,14 €
89,96 €
29,95 €
29,95 €
29,95 €
120,80 €
116,06 €
140,95 €
69,02 €
70,45 €
70,96 €
25,59 €
35,80 €
69,54 €
79,24 €

Cena
30,54 €
27,39 €

sada upevnenia čelného panelu
sada upevnenia bočného panelu

A
1800
1700
1600
1600

Cena
biela
185,94 €
193,70 €
200,34 €
217,27 €
227,71 €

E
1345
1240
1140
1140

F
525
475
475
425

2.9481.5

Takto označené plochy sú vhodné
pre umiestnenie vaňového výtoku
alebo výtoku vaňovej batérie.

Takto farebne označené plochy
neodporúčame pre umiestnenie
vaňového výtoku alebo výtoku
vaňovej batérie.

2.9481.6

2.9481.7

svetlosivý
Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1 15,69 €

tmavosivý
Podhlavníky sú na výber
v dvoch farebných odtieňoch.
2.9498.0.088.000.1 15,69 €
2.9481.8
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v aň ov é z ásten y

Výhody
predĺžená záruka 3 roky
kompatibilita vaňových zásten Cubito s vaňami Jika (okrem vaní Riga a Riga mini)
bezrámová konštrukcia a 6mm bezpečnostné sklo
masívne strieborné proﬁly
špeciálna úprava Jika perla GLASS

Vaňová zástena môže byť
s transparentným sklom
alebo s kvetinovým
dekorom CUBITO.

Záruka 3 roky
na vaňové
zásteny.

Tesnenie pri otočnom
diele vaňovej zásteny
zamedzuje nežiadúcemu
úniku vody pri kúpeli.

Pánt dvojdielnej
vaňovej zásteny so
6mm temperovaným
bezpečnostným sklom.

20 000 CYCLES
Testované na 20 000
cyklov.

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

Hrúbka skla
vaňovej zásteny.

va ňov é z áste n y
j ed n od ielna vaňo vá zá ste n a s de k o ro m CU B IT O
Vaňová zástena 75 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, strieborný lesklý proﬁl,
6 mm sklo s kvetinovým dekorom a úpravou JIKA perla GLASS.
750-770
693

Číslo výrobku

Rozmer
(mm)
2.5742.5.002.669.1
750
2.5642.5.002.669.1
750

Výška
(mm)
1 400
1 400

Hrúbka
(mm)
6
6

ľavá
pravá

Variant
vyhotovenia skla
kvetinový dekor
kvetinový dekor

180°

Cena
216,25 €
216,25 €

šarža 669 – kvetinový dekor
k dispozícii len do vypredania zásob

pravý variant

j ed no d ielna vaňo v á zá ste na tra n spa re n t ná C U B IT O
Vaňová zástena 75 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, jednodielna, strieborný lesklý proﬁl,
6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla GLASS.
Číslo výrobku

Rozmer
(mm)
2.5742.5.002.668.1
750
2.5642.5.002.668.1
750

Výška
(mm)
1 400
1 400

Hrúbka
(mm)
6
6

ľavá
pravá

Variant
vyhotovenia skla
transparentné sklo
transparentné sklo

Cena

750-770
693

180°

187,26 €
187,26 €

šarža 668 – transparentné sklo

pravý variant

j ed n od ielna vaňo vá zá ste n a tra n spa re nt ná C U B IT O
Vaňová zástena 115 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, dvojdielna, strieborný lesklý proﬁl,
6 mm transparentné sklo s kvetinovým dekorom a úpravou JIKA perla GLASS.

180°
1150-1170

Číslo výrobku

Rozmer
(mm)
2.5642.6.002.669.1 1 150
2.5742.6.002.669.1 1 150

Výška
(mm)
1 400
1 400

Hrúbka
(mm)
6
6

ľavá
pravá

Variant vyhotovenia
skla
kvetinový dekor
kvetinový dekor

Cena

530

560

303,40 €
303,40 €
45°

šarža 669 – kvetinový dekor
k dispozícii len do vypredania zásob

pravý variant

dv o j diel na v aňov á zá ste na tra n spa ren tná C U B IT O
Vaňová zástena 115 cm, ĽAVÁ/PRAVÁ, dvojdielna, strieborný lesklý proﬁl,
6 mm transparentné sklo s úpravou JIKA perla GLASS.

180°
1150-1170

Číslo výrobku

Rozmer
(mm)
2.5642.6.002.668.1 1 150
2.5742.6.002.668.1 1 150

Výška
(mm)
1 400
1 400

šarže 668 – transparentné sklo

Hrúbka
(mm)
6
6

ľavá
pravá

Variant vyhotovenia
skla
transparentné sklo
transparentné sklo

Cena

560

530

270,20 €
270,20 €
45°

pravý variant

Vaňové zásteny Cubito je možné kombinovať s vaňami s rovným okrajom.
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