v an e
v a ňa TI G O
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.2021.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70, pravá,
vstavaná verzia, bez podpier
2.2121.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70, ľavá,
vstavaná verzia, bez podpier
2.2221.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70
pre inštaláciu s panelom, pravá, bez podpier
2.2321.0.000.000.1 vaňa asymetrická 160 × 80/70
pre inštaláciu s panelom, ľava, bez podpier

vaňa TIGO l’avá

Objem
185 l

Cena
201,45 €

185 l

201,45 €

185 l

222,42 €

185 l

222,42 €

Objednať zvlášť:
2.9481.5.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu
SPECIAL line
40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
2.9481.6.004.000.1 automatický vaňový výpust vrátane vaňového sifónu
SPECIAL line
40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
2.9481.7.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového
SPECIAL line
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, plastové telo prepadu
2.9481.8.004.000.1 automatický vaňový výpust s napúšťaním vrátane vaňového
SPECIAL line
sifónu 40/50 mm, dĺžka 550 mm, mosadzné telo prepadu
2.9629.3.000.000.1 čelný panel, pre ľavú vaňu
2.9629.4.000.000.1 čelný panel, pre pravú vaňu
2.9629.5.000.000.1 bočný panel
2.9629.6.000.000.1 nohy pre vstavanú verziu
2.9629.7.000.000.1 nohy pre vaňu s panelom
2.9629.8.000.000.1 2 kusy úchytov pre panel na lem vane (náhradný diel)

vaňa TIGO pravá

Cena
25,59 €
35,80 €

inštalačné rozmery vstavanej vane

69,54 €
79,24 €
103,18 €
103,18 €
57,82 €
16,38 €
26,18 €
2,26 €

inštalačné rozmery vane s panelom

Obrázky a technické nákresy vanových výpustí najdete na str. 69 pri vaniach CUBITO.

priestor pre umiestnenie batérie na lem vane

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

Výh ody

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

Akrylátové vane sa vyznačujú dobrými izolačnými schopnosťami materiálu a teplým povrchom.
Sanitárny akrylát JIKA si udržiava stálu farbu a je ľahko udržateľný.
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 ľahkou údržbou ako vane.
V prípade údržby umožňujú rýchly prístup k inštaláciám pod vaňou.

svetlosivá
Polyuretánové podhlavníky
zvyšujú komfort vo vani.
2.9498.0.087.000.1
15,69 €
100% AKRYLIC
Všetky naše vaničky, vane a panely
sú vyrobené zo 100% akrylátu.

tmavosivá
Podhlavníky sú na výber
v dvoch farebných odtieňoch.
2.9498.0.088.000.1
15,69 €
Vyrobené v Európskej
únii.

Záruka 5 rokov
na vane.

148 149

v aň ové zá ste ny
Vý hod y
predĺžená záruka 3 roky
kompatibilita rovnej vaňovej
zásteny Tigo s vaňami Jika
(okrem vaní Riga a Riga mini)
bezrámová konštrukcia a 6mm
bezpečnostné sklo
masívne strieborné proﬁly
špeciálna úprava JIKA perla
GLASS

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

v aň o vá zás te na
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.5621.1.002.668.1 vaňová zástena zakrivená, ľavá, 150 × 80 cm,
s úpravou Jika perla glass, transparentné sklo 6 mm
2.5721.1.002.668.1 vaňová zástena zakrivená,pravá, 150 × 80 cm,
s úpravou Jika perla glass, transparentné sklo 6 mm

Cena
228,51 €

Číslo výrobku
Popis výrobku
2.5621.2.002.668.1 vanová zástena rovná, ľavá, 150 × 60 cm, s úpravou JIKA
perla GLASS, transparentné sklo 6 mm silné
2.5721.2.002.668.1 vanová zástena rovná, pravá, 150 × 60 cm, s úpravou
JIKA perla GLASS, transparentné sklo 6 mm silné

Cena
194,87 €

228,51 €

zakrivená, ľavá

194,87 €

rovná, ľavá

Záruka 3 roky na
vaňové zásteny.

20 000 CYCLES
Testované na 20 000
cyklov.

Hrúbka skla
vaňovej zásteny.

