
Viega Visign

Katalóg 2020 vrátane
doporučených cien pre odbornú
verejnosť



 UPOZORNENIE: 

 ■ Všetky ceny platia pre slovenský trh. Mena je v eurách, ku ktorej je 
nutné pripočítať daň z pridanej hodnoty.

 ■ Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľko
obchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý  
neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom 
možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny 
vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov 
odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov 
Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod 
so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne 
líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

 ■ Vydané ve februári 2020.
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Viega Advantix Cleviva 

ABSOLÚTNA SLOBODA  
PRI PLÁNOVANÍ.
Kúpeľňa sa z čisto úžitkovej miestnosti stále viac mení na relaxačné miesto v našom obytnom priestore. S tým súvisia aj rastú
ce požiadavky na dizajn, kvalitu a individualitu. Perfektné riešenie vždy ponúknu sprchové žľaby Advantix Cleviva s povrchovo 
vedeným bodovým odvodnením. Výrazné dizajnové varianty sú flexibilnou a elegantnou odpoveďou na všetky technické a vi
zuálne požiadavky súdobej kúpeľne.
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 Advantix Cleviva- odtok sprchového žľabu
kolmé vyhotovenie

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: spriahnu
té utesnenie (v  obložených sprchách)

 ■ bez: zápachový uzáver
artikel 797 270  89,39 €

 Advantix Cleviva- základné teleso sprchového 
žľabu (sanovací model)

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: spriahnu
té utesnenie (v  obložených sprchách)

 ■ nevhodné pre:  Advantix potrubná priechodka  
protipožiarna ochrana R120  model  4923.5

artikel 794 415 183,40 €

 Advantix Cleviva-  sprchový žľab
s vkladacím prvkom  Advantix Visign C1

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: spriahnu
té utesnenie (v  obložených sprchách)

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel 
794 460 L = 800 mm 412,64 €
794 477 L = 1.000 mm 469,98 €
794 484 L = 1.200 mm 527,31 €

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ povrchovo vedené odvodnenie zaisťuje maximálnu hygienu,
 ■ zaklikávacia izolačná manžeta zaručuje maximálnu bezpečnosť,
 ■ optimálny odvod vody vďaka sklonu odtokového profilu 12%,
 ■ veľká flexibilita vo výbere dizajnu vďaka vymeniteľnému vkladaciemu 

prvku a sprchovému profilu,
 ■ umiestnenie ľubovoľne v priestore,
 ■ sprchový profil je možné skrátiť na požadovanú dĺžku,
 ■ splňuje normu DIN EN 1253.
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 Advantix Cleviva- profil sprchového žľabu
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 

 Advantix Cleviva základné teleso sprchového 
žľabu  model  4981.80, 4981.81,  
 Advantix Cleviva odtok sprchového žľabu  kol
mé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel  
794 118 L = 800 mm 160,46 €
794 125 L = 1.000 mm 217,79 €
794 132 L = 1.200 mm 275,12 €

  Advantix Cleviva- vkladací prvok sprchového 
žľabu Visign C1
jednoduchý vtokový otvor

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 
 Advantix Cleviva základné teleso sprchového 
žľabu  model  4981.80, 4981.81,   
Advantix Cleviva odtok sprchového žľabu  kol
mé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel 794 095  68,80 €

 Advantix Cleviva- vkladací prvok sprchového 
žľabu Visign C2
dvojitý vtokový otvor

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 
 Advantix Cleviva základné teleso sprchového 
žľabu  model  4981.80, 4981.81,   
Advantix Cleviva odtok sprchového žľabu  kol
mé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel  794 101 68,80 €
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 Advantix- protihlukový prvok
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: kúpeľňové 

a  podlahové odtoky  Advantix
 ■ odolné voči starnutiu a  trvalo elastické, dyna

mická tuhosť ≤30 MN/m³
artikel
790 448 H = 3 mm  9,57 €
791 650 H = 8 mm 19,84 €

 Advantix Cleviva- upevňovacia súprava sprcho-
vého žľabu
Vybavenie

 ■ pridržiavacie svorky, upevňovacie skrutky, 
plastové hmoždinky

artikel 797 003 9,94 €
 

Odtoková rúrka
 ■ pre následujúce produkty a  použitia: pripojenie 

na  kanalizáciu
 ■ lepiteľné

artikel 794 897  20,63 €

Odtokový oblúk 45°
 ■ pre odtok napojený na odpadný systém
 ■ nie je možné lepiť

artikel 719 265   7,65 €

 Advantix- nástroj
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: odobranie 

všetkých roštov  Advantix
artikel 689 704  36,22 €

 Advantix- potrubná priechodka
protipožiarna ochrana R120

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: polypro
pylénová rúrka a  pripojený zápachový uzáver 
s  uzatváracou vodou

artikel 491 673 199,40 €
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Viega Advantix Vario 

SPRCHOVÝ ŽĽAB NA MIERU.
Precíznosť dizajnu a veľmi kvalitné materiály už dnes nie sú v moderných kúpeľniach žiadnou výnimkou  v dnešnej dobe  
sa vybavenie týchto priestorov plánuje rovnako dôkladne ako v obytných miestnostiach. Vedľa vzhľadu a kvality hrá veľkú 
úlohu aj individualita. So sprchovými žľabmi Viega Advantix Vario určenými pre podlahu a na stenu sú uvedené kritéria  
ľahko splniteľné.

Obr. 1: variabilný vo viacerých smeroch, 
vstavaná výška podľa potreby v rozmedzí 
95 - 165 mm

Obr. 2: extrémne plochý: špeciálny odtok 
pre sanácie dokáže znížiť vstavanú výšku 
pri sanáciách až na 70 mm.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ individuálna dĺžka od 300 do 1.200 mm (upraviteľná ručne),
 ■ pokládka možná v priamej línii alebo v tvare L a U,
 ■ minimálna vstavaná výška je 95 mm pri odtokovom výkone 0,4 l/s,
 ■ sifón s výbornými samočistiacimi vlastnosťami,
 ■ spojené utesnenie pre tekutú izoláciu,
 ■ jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa  

bez slepých miest.

8  |  Viega Visign



Základné teleso Advantix Vario pre sprchový 
žľab Advantix Vario, plynulo predĺžiteľný
pre následujúce produkty a použitie:
spojené izolácie (vo vydláždených sprchách) s tes
niacim pásom, veľmi kvalitný plast
artikel 686 277 346,91 €

Základné teleso Advantix Vario pre sprchový 
žľab Advantix Vario, plynulo predĺžiteľný, 
70 mm, (sanovací model)
pre následujúce produkty a použitie:
spojené izolácie (vo vydláždených sprchách)  
s tesniacim pásom, veľmi kvalitný plast
artikel 721 671 386,51 €

Mostíkový rošt Advantix Vario pre sprchový 
žľab Advantix Vario
pre sprchový žľab, 300  1.200 mm
artikel
686 284 mat 86,71 €
686 291 lesk 104,02 €
711 870 čierna 252,41 €
711 887 biela 252,41 €
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Viega Advantix Vario

DĹŽKA JE INDIVIDUÁLNA.
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Pre odvodnenie v dĺžke od 800 do 2.400 mm sú potrebné následujúce komponenty:
(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žľabov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s) 

Základné teleso Advantix Vario
základné teleso, 300  1.200 mm
artikel 686 277 346,91 €

sanovací model
artikel 721 671 386,51 €

Spojovací kus Advantix Vario
artikel  708 917 104,34 €

Súprava príslušenstva Advantix Vario
pre zakončovací kus a spojovací kus
artikel  
711 795 mat 71,33 €
711 801 lesk 71,33 € 
711 818 čierna  124,78 € 
711 825 biela  124,78 €

Pre zostavy v dĺžkach 2.400 až 2.800 mm sú potrebné následujúce komponenty:

Zakončovací kus Advantix Vario
artikel 708 931 130,66 €

sanovací model
artikel 721 695   122,11 €

Súprava mostíkového roštu Advantix Vario
pre sprchové žľaby, 200 mm
artikel
711 832 mat 104,34 €
711 849 lesk 112,86 €
711 856 čierna 204,92 €
711 863 biela 204,92 €

Mostíkový rošt Advantix Vario
pre sprchový žľab Advantix Vario
pre sprchové žľaby, 300  1.200 mm
artikel
686 284 mat 86,71 € 
686 291 lesk 104,02 €
711 870 čierna 252,41 €
711 887 biela 252,41 €

1 – 2x

2x

1 – 2x

2x
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Viega Advantix Vario

ROHOVÝ VARIANT. 
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Inštalácia do rohu s dĺžkou ramien od 500 mm do 1.200 mm.
Pre inštalácie do rohu s dĺžkou strany do 1.200 mm je potrebné:

Základné teleso Advantix Vario
základné teleso, 300  1.200 mm
artikel 686 277 346,91 €

sanovací model
artikel 721 671 386,51 €

Mostíkový rošt Advantix Vario pre sprchový 
žľab Advantix Vario
pre sprchové žľaby, 300  1.200 mm
artikel
686 284 mat 86,71 €
686 291 lesk 104,02 €
711 870 čierna 252,41 €
711 887 biela 252,41 €

Spojovací kus 90º Advantix Vario   
artikel 708 924 154,41 €

sanovací model
artikel 721 688 144,30 €

Súprava príslušenstva Advantix Vario
pre spojovací kus 90º
artikel
711 788 mat 71,33 €
711 757 lesk 71,33 € 
711 771 čierna  124,78 €
711 764 biela  124,78 €

Dĺžky obidvoch sprchových žľabov je možné podľa potreby predĺžiť až o 200 mm.
K tomu je znovu potrebný zakončovací kus Advantix Vario a súprava príslušenstva  
pre mostíkový rošt Advantix Vario (pozri strana 11).

2x

2x
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Stenový odtok Viega Advantix Vario

NA MILIMETER PRESNÉ SKRÁTENIE
A NEOBMEDZENÁ FLEXIBILITA.
Stenový odtok Advantix Vario ponúka rôzne možnosti inštalácie pre akúkoľvek montážnu situáciu. Daným podmienkam  
je bez problémov možné prispôsobiť aj výšku jednotlivých prvkov. Modely Advantix Vario tak ponúkajú najväčšiu možnú  
flexibilitu a maximálnu osobitosť riešenia.
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Základné teleso Advantix Vario pre stenový 
žľab Advantix Vario, plynulo predĺžiteľný
pre následujúce produkty a použitie:
spojené izolácie (vo vydláždených sprchách)  
s tesniacim pásom, veľmi kvalitný plast
artikel 736 552 440,81 €

sanovací model
artikel 736 736 440,81 €

Mostíkový rošt Advantix Vario pre stenový žľab 
Advantix Vario
pre stenový odtok, 300  1.200 mm
artikel
736 569 mat 96,23 €
736 576 lesk 96,23 €
736 583 čierna 235,91 €
736 590 biela 235,91 €

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ nepatrná vstavaná hĺbka 25 mm umožňuje mnohostranné použitie aj  
v malých kúpeľniach,

 ■ celistvá pokládka podlahovej krytiny až ku stene,
 ■ jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez  
slepých miest,

 ■ minimalistický dizajn s mostíkových roštom a krytkami v štyroch  
farbách.

Súprava príslušenstva Advantix Vario 
pre stenový žľab Advantix Vario
artikel
736 606 mat 54,05 €
736 613 lesk 54,05 €
736 620 čierna 83,35 €
736 637 biela 83,35 €
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Sprchový žľab Viega Advantix

ELEGANCIA V KAŽDEJ KÚPEĽNI.
Na dizajn kúpeľne sú kladené stále vyššie požiadavky. Už dlhú dobu si do tohto špeciálneho priestoru nachádzajú cestu  
veľmi kvalitné materiály a moderný, jednoduchý dizajn  bez ohľadu na to, aké obmedzenia kladú stavebné podmienky.  
Vzhľadové aj technické požiadavky spĺňa sprchový žľab Advantix Vario naozaj elegantne. Vďaka najvyššej kvalite materiálu  
a spracovania, rovnako ako stavebnicovému systému, ktorý uľahčuje výber a kombináciu komponentov.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ prehľadný stavebnicový systém s jednoduchou montážou,
 ■ flexibilne vhodné pre každú montážnu situáciu,
 ■ dva modely žľabu na zabudovanie v priestore alebo na zabudovanie  
do steny,

 ■ tri odtoky: štandardný, sanovací a kolmý model,
 ■ moderný, minimalistický dizajn,
 ■ rošty a rámy v matnom alebo vysoko lesklom prevedení alebo ako 
štandarné rámy,

 ■ užšie dizajnové rošty (40 mm), hranaté alebo oblé, pre obloženie  
dlažbou alebo pre vloženie dlažby alebo v sklenenom prevedení  
(čierne alebo šedé).
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Nové rámy a rošty v hranatom prevedení ... ... v oblom prevedení ... ... a tiež ako štandardné rámy.
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Zápachový uzáver Advantix
pre sprchový žľab Advantix
pre následujúce produkty a použitie:
vstavaná výška od 95 mm
artikel 737 573 29,23 €

Zápachový uzáver Advantix
pre sprchový žľab Advantix
pre následujúce produkty a použitie:
vstavaná výška od 40 mm,
kolmý odtok
artikel 737 597 44,63 €

Zápachový uzáver Advantix
pre sprchový žľab Advantix
(sanovací model)
pre následujúce produkty a použitie:
vstavaná výška od 70 mm
artikel 737 580 29,23 €

Základné teleso Advantix
pre sprchový žľab Advantix
artikel 
736 965 L = 750 mm 207,26 €
736 972 L = 800 mm 214,31 €
736 989 L = 900 mm 230,74 €
736 996 L = 1.000 mm 278,69 €
737 009 L = 1.200 mm 332,99 €

Základné teleso Advantix
pre sprchový žľab Advantix ku stene
artikel 
737 016 L = 750 mm 290,83 €
737 023 L = 800 mm 302,48 €
737 030 L = 900 mm 315,12 €
737 047 L = 1.000 mm 332,50 €
737 054 L = 1.200 mm 370,79 €

Súprava nastaviteľných nožičiek  
Advantix pre sprchový žľab Advantix
artikel 737 559 25,68 €

Súprava nastaviteľných nožičiek  
Advantix pre sprchový žľab Advantix
(sanovací model)
artikel 737 566 24,89 €
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artikel 745 400: Súprava príslušenstva  
pre sprchový žľab Advantix pre obklady 
z prírodného kameňa, predĺženie  
23 až 36 mm. Vhodné pre montážny 
rám sprchového žľabu Advantix,  
artikel 736 804 a artikel 737 061.

artikel 593 933: Súprava príslušenstva 
pre sprchový žľab Advantix pre rošty 
sprchového žľabu Advantix, predĺženie 
1525 mm pri použití obkladu z prírod
ného kameňa.

Montážny rám
štandardný, stavebná výška 12 mm
artikel 
745 356 L = 750 mm 45,81 €
745 363 L = 800 mm 47,20 €
745 370 L = 900 mm 48,78 € 
745 387 L = 1.000 mm 51,54 € 
745 394 L = 1.200 mm 57,27 €

Montážny rám
hranatá kontúra
artikel 
736 804 L = 750 mm 93,01 € 
736 811 L = 800 mm 99,52 €
736 828 L = 900 mm 103,66 €
736 835 L = 1.000 mm 108,80 €
736 842 L = 1.200 mm 124,20 €

Montážny rám
oblá kontúra
artikel 
737 061 L = 750 mm 93,01 €
737 078 L = 800 mm 99,52 €
737 085 L = 900 mm 103,66 €
737 092 L = 1.000 mm 108,80 €
737 108 L = 1.200 mm 124,20 €

Rošt Visign ER10
hranatá kontúra
artikel  mat
737 153 L = 750 mm 179,28 €
737 160 L = 800 mm 185,60 €
737 177 L = 900 mm 194,49 €
737 184 L = 1.000 mm 219,57 €
737 191 L = 1.200 mm 264,77 €

artikel  lesk
737 207 L = 750 mm 179,28 €
737 214 L = 800 mm 185,60 €
737 221 L = 900 mm 194,49 €
737 238 L = 1.000 mm 219,57 €
737 245 L = 1.200 mm 264,77 €

Rošt Visign ER11
oblá kontúra
artikel  mat
737 252 L = 750 mm 179,28 €
737 269 L = 800 mm 185,60 €
737 276 L = 900 mm 194,49 €
737 283 L = 1.000 mm 219,57 €
737 290 L = 1.200 mm 264,77 €

artikel  lesk
737 306 L = 750 mm 179,28 €
737 313 L = 800 mm 185,60 €
737 320 L = 900 mm 194,49 €
737 337 L = 1.000 mm 219,57 €
737 344 L = 1.200 mm 264,77 €

Rošt Visign ER12
pre obloženie dlažbou bez rámu
artikel 
737 405 L = 750 mm 120,06 €
737 412 L = 800 mm 123,99 €
737 429 L = 900 mm 129,24 € 
737 436 L = 1.000 mm 143,69 €
737 443 L = 1.200 mm 175,58 €

Rošt Visign ER13
pre obloženie dlažbou s rámom dookola
artikel 
737 351  L = 750 mm 126,38 €
737 368 L = 800 mm 130,51 €
737 375 L = 900 mm 136,04 €
737 382 L = 1.000 mm 151,25 €
737 399 L = 1.200 mm 184,81 €

Rošt Visign ER14
sklenené prevedenie  
artikel    sklo číre/svetlošedé
737 504 L = 750 mm 464,75 € 
737 511 L = 800 mm 522,85 €
737 528 L = 900 mm 580,94 € 
737 535 L = 1.000 mm 639,03 €
737 542 L = 1.200 mm 697,13 €

artikel  sklo číre/čierne
737 450 L = 750 mm 464,75 € 
737 467 L = 800 mm 522,85 €
737 474 L = 900 mm 580,94 €
737 481 L = 1.000 mm 639,03 € 
737 498 L = 1.200 mm 697,13 €
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 KÚPEĽŇOVÉ A PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX:

 ■ odtoky Advantix ponúkajú všetko, čo odpovedá osvedčenej odvodňova
cej technike,

 ■ spĺňajú požiadavky normy DIN EN 1253,
 ■ ekologicky prijateľný PP (polypropylén) a veľmi kvalitná ušľachtilá oceľ,
 ■ uvedené odtokové výkony odpovedajú výške vodnej hladiny 10/20 mm 
nad roštom (podľa DIN EN 1253).

Viega Advantix 

KÚPEĽŇOVÉ A PODLAHOVÉ  
ODTOKY.
Kúpeľnové odtoky Advantix sú vhodné pre prietok malých a stredných množstiev vody,  
napr. v rezidenčných bytových výstavbách. Oproti tomu sa podlahové odtoky Advantix  
hodia pre prietok väčších množstiev vody napr. v nemocniciach, športových halách 
 a sprchách bazénov. 
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KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY ADVANTIX S FUNKČNOU JEDNOTKOU
Kúpeľňový odtok (systémový rozmer 100 mm)

Kúpeľňový/podlahový odtok  
Advantix Top
základné teleso
artikel 669 232 137,79 €

Rošt Advantix
ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel 554 026 15,49 €

Rošt Advantix Visign RS1
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 281 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS2
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 298  151,18 €

Rošt Advantix Visign RS3
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 304 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS4
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikel 492 311 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS5
617 127 sklo číre/svetlošedé 330,69 €
617 141 sklo číre/čierne 330,69 €

Nástavec s rámom Advantix
artikel 488 987 44,90 €

Rošt Advantix Visign
plast
artikel 446 086 47,66 €

Rošt Advantix Visign RS11
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 423 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS12
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 430 151,18 €

Nástavec s rámom Advantix ø 100 mm
pre následujúce produkty a použitie:
okrúhly rošt Advantix Ø 110 mm
artikel 586 416 57,24 €

Rošt Advantix Visign RS13
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 447 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS14
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 652 151,18 €

Rošt Advantix Visign RS15
kruh z ušľachtilej ocele
617 165 sklo číre/svetlošedé 330,69 €
617 189 sklo číre/čierne 330,69 €
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PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX S FUNKČNOU JEDNOTKOU
Podlahový odtok (systémový rozmer 145 mm)

Kúpeľňový/podlahový odtok  
Advantix Top
základné teleso
artikel 669 232  137,79 €

Rošt Advantix
ušľachtilá oceľ 1.4301
artikel 554 040 31,58 €

Rošt Advantix Visign RS1
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 328 167,07 €

Rošt Advantix Visign RS2
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 335 167,07 €

Rošt Advantix Visign RS3
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 342 167,07 €

Rošt Advantix Visign RS4
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 492 359 167,07 €

Rošt Advantix Visign RS5
617 134 sklo číre/svetlošedé 440,96 €
617 158 sklo číre/čierne 440,96 €

Nástavec s rámom Advantix
artikel 489 038 78,26 €

Rošt Advantix Visign RS15
kruh z ušľachtilej ocele
617 172 sklo číre/svetlošedé 440,95 €
617 196 sklo číre/čierne 440,95 €

Rošt Advantix Visign RS11
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 669 167,07 €

Rošt Advantix Visign RS12
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 676 167,06 €

Nástavec s rámom Advantix ø 155 mm
pre následujúce produkty a použitie:
okrúhly rošt Advatix Ø 145 mm
artikel 586 409 71,61 €

Rošt Advantix Visign RS13
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, matný
artikel 586 683 167,06 €
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Obložiteľný nástavec Advantix
pre následujúce produkty a použitie:
uchytenie obkladu hrúbky 530 mm z dlaždíc  
alebo prírodného kameňa, použitie v spojení  
s odtokom Viega alebo nástavcom Advantix pre 
spojené izolácie
artikel 709 112 69,21 € 

Kúpeľňový odtok Advantix
otočný a výškovo nastaviteľný nástavec
100 x 100 mm, rám z plastu, rošt z ušľachtilej  
ocele 1.4301, zátka, izolačná príruba, vyberateľný 
zápachový uzáver, prívod DN40, odtoková rúrka  
s guľovým kĺbom
artikel 557 119 25,75 €

KÚPEĽŇOVÉ A PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX 

Kúpeľňový odtok Advantix 62 mm,
(sanovací model)
pre následujúce produkty a použitie:
spojené izolácie (vo vydlážděných sprchách)  
s tesniacim pásom
artikel 687 694 133,42 €
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Kúpeľňový odtok Advantix
otočný a výškovo nastaviteľný nástavec
100 x 100 mm, rám z plastu, rošt z ušľachtilej  
ocele 1.4301, zátka, izolačná príruba, vyberateľný 
zápachový uzáver, prívod DN40, odtoková rúrka  
s guľovým kĺbom
artikel 556 914 53,08 €

Kúpeľňový odtok Advantix
bezpečný proti zápachu, otočný a výškovo  
nastaviteľný nástavec 100 x 100 mm, rošt  
z ušľachtilej ocele 1.4301, zátka, izolačná príruba, 
vyberateľný zápachový uzáver, prívod DN40,  
odtoková rúrka s guľovým kĺbom
artikel
583 217 nástavec s rámom z plastu 52,92 € 
583 248   nástavec s rámom z ušľachtilej 
  ocele 1.4404  145,14 €

Kúpeľňový odtok Advantix
bezpečný proti zápachu, otočný a výškovo  
nastaviteľný nástavec 100 x 100 mm, rošt  
z ušľachtilej ocele 1.4301, zátka, izolačná príruba, 
vyberateľný zápachový uzáver
artikel
583 224  nástavec s rámom z plastu 112,63 €  
617 271  nástavec s rámom z ušľachtilej 
  ocele 1.4404 145,14 €
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Podlahový odtok Advantix
izolačná príruba, otočný a výškovo nastaviteľný 
nástavec 150 x 150 mm, zátka, rám z plastu, rošt  
z ušľachtilej ocele 1.4301, vyberateľný zápachový 
uzáver
artikel
557 188  DN 50 OV 1,5 l/s 67,76 €
557 195 DN 70 OV 1,6 l/s 67,76 €
557 201 DN 70/DN 100 OV 1,7 l/s 67,76 €

Sklepní odtok Kellermeister
odtoková rúrka bočná, otočný nástavec 
150 x 150 mm, rošt z šedého plastu, vyberateľný 
zápachový uzáver, sitková vložka
artikel 106 003 29,54 €

Podlahový odtok Advantix
izolačná príruba, otočný a výškovo nastaviteľný 
nástavec 150 x 150 mm, zátka, rám z plastu, rošt  
z ušľachtilej ocele 1.4301, vyberateľný zápachový 
uzáver
artikel 
557 164  DN 70  67,76 €
557 171  DN 100  67,76 €
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Viega Visign 

ODVODŇOVACIA TECHNIKA  
PRE KÚPEĽŇOVÉ VANE A ICH  
NAPÚŠŤANIE. 
S vaňovými odtokmi a prepadmi vsadíte na istotu: vysoké odtokové a prepadové výkony v kombinácii s malými vstavanými 
výškami a jednoduchou montážou presvedčia. Ocenené vybavovacie súpravy Visign majú vo svete kúpeľní svoje miesto.  
Optimalizovaná funkčná jednotka sérií Multiplex, Rotaplex a Simplex sa jednoducho inštaluje a je vhodná pre všetky vane  
s hrúbkou steny do 10 mm.
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Odtok/prepad Multiplex Visign M5
ploché prevedenie; potreba miesta  
za vaňou len 33 mm 
pochrómovaná otočná rozeta, pochrómovaný  
kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 
45°, pochrómovaný ventil

Funkčná jednotka odtoku/prepadu Multiplex 
ploché prevedenie; potreba miesta za vaňou 
len 33 mm
súčasťou výbavy nie je:
otočná rozeta, kuželík ventilu, 
vybavenie: zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, 
pochrómovaný ventil

MULTIPLEX

DN DB L H ŠV SP AV balenie artikel €

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 24 103 071 58,32 €

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ 5 111 069 65,68 €

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ 10 308 889 76,27 €

DN DB L H ŠV balenie artikel €

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 24 101 909 78,09 €

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX

DB = dĺžka bovdenového lanka; L = dĺžka; H = výška; ŠV = štandardné vane; SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením; AV = kúpeľňové vane  
s atypickou dĺžkou

DB = dĺžka bovdenového lanka; L = dĺžka; H = výška; ŠV = štandardné vane
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Funkčná jednotka odtoku/prepadu Rotaplex; 
potreba miesta za vaňou len 33 mm
súčasťou výbavy nie je: otočná rozeta, krytka,
vybavenie: zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

FUNKČNÁ JEDNOTKA ROTAPLEX

DN DB L H SP AV V90 balenie artikel €

40/50 725 150 – 400 180 – 400 ✓ ✓ 10 488 659 184,75 €

40/50 1070 150 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 574 956 229,77 €

DB = dĺžka bovdenového lanka, L = dĺžka, H = výška, SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením; AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou;  
V90 = kúpeľňové vane s odtokovým otvorom Ø 90

Výbavová súprava Multiplex Visign M5
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, kuželík ventilu
artikel
721 244 pochrómované 18,01 €
735 906 ušľachtilý mat/velúrový chróm 91,72 €
735 890 farba ušľachtilej ocele/kefovaná 126,23 €
735 883 biely dizajn 62,87 €

Výbavová súprava Multiplex Visign M3
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, kuželík ventilu
artikel
576 325  pochrómované 47,88 €
735 913  biely dizajn 129,84 €

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOKY/PREPADY MULTIPLEX

Výbavová súprava Multiplex Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia 
príruba, kuželík ventilu
artikel 724 597 86,93 €
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Výbavová súprava Rotaplex Visign R5
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, krytka
artikel 721 558 30,89 €

Výbavová súprava Rotaplex Visign R3
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, krytka
artikel 586 508 77,36 €

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOKY/PREPADY ROTAPLEX

Rozeta Simplex
pre následujúce produkty a použitie:
konštrukčný rad od 2009;
pochrómovaná
artikel 657 406 17,71 €

Kuželík ventilu
pre následujúce produkty a použitie:
Multiplex, Multiplex Trio, Simplex;
pochrómovaný
artikel 215 392 11,61 €

Odtok/prepad Simplex
ploché prevedenie; potreba miesta za vaňou 
len 33 mm
prepadová rúra pružná, pochrómovaná otočná  
rozeta, pochrómovaný kuželík ventilu, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil z ušľachtilej 
ocele

SIMPLEX

DN DB ŠV SP balenie artikel €

40/50 560 ✓ 25 285 357 31,28 €

40/50 725 ✓ 25 595 678 58,99 €

VÝBAVOVÁ SÚPRAVA PRE ODTOK/PREPAD SIMPLEX

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardné vane; SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
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Funkčná jednotka odtoku/prepadu  
Multiplex Trio ploché prevedenie;  
potreba miesta za vaňou len 33 mm
pre následujúce produkty a použitie:
prívod vody cez prepadové teleso
súčasťou výbavy nie je: otočná rozeta, rozeta  
na prepade, kuželík ventilu
vybavenie: prítoková príruba, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk 45°, pochrómovaný ventil

DB = dĺžka bovdenového lanka; L = dĺžka; H = výška; ŠV = štandardné vane; SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením; AV = kúpeľňové vane  
s atypickou dĺžkou

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ ľahký výber dizajnového variantu: jedna funkčná  
jednotka pre všetky výbavové súpravy,

 ■ exkluzívny dizajn,
 ■ extrémne plochá montáž výbavových súprav Visign 
MT3 a MT5,

 ■ výbavová súprava Visign MT9 disponuje funkciou 
zvýšenia hladiny vody nad bežný štandard,

 ■ nastaviteľné koleno vodnej trysky u MT3 a MT5 pre 
individuálne nastavenie spádu vody,

 ■ vďaka nepatrnej vstavanej hĺbke sú súpravy vhodné 
pre skoro všetky druhy vaní. 

DN DB L H ŠV SP AV balenie artikel €

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 10 725 778 160,60 €

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ 5 727 970 183,69 €

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ 10 727 987 248,09 €

Prehľad nových modelov s funkciou nadvihnutia hladiny
 ■ Multiplex Visign M9 a Multiplex Trio Visign MT9, v chróme, 

rozmery 560 mm, 725 mm a 1.070 mm
 ■ Prestavbová súprava Multiplex Visign M9, pre pridanie 

funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave 
Multiplex

 ■ Prestavbová súprava Multiplex Trio Visign MT9, pre  
pridanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej 
súprave Multiplex Trio

Obr. 2: Bez funkcie nadvihnutia vodnej hladiny odteká voda priamo 
do zadnej časti odtoku.

Obr. 3: S funkciou nadvihnutia hladiny odteká voda až v okamžiku 
dosiahnutia hornej časti rozety - výška naplnenia vane môže byť 
zvýšená o 5 cm.
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Výbavová súprava Multiplex Trio Visgn MT5
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
artikel
725 785 pochrómované 181,06 €
732 486 ušľachtilý mat/velúrový chróm 311,99 €
732 493 ušľachtilá mosadz 448,83 €
732 509 farba ušľachtilej ocele/kefovaná 377,53 €
725 815 biely dizajn 329,58 €

Výbavová súprava Multiplex Trio Visgn MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, rozeta na prepade, upevňovacia 
príruba, kuželík ventilu
artikel
724 580 pochrómované 262,48 €

Výbavová súprava Multiplex Trio Visgn MT3
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
artikel
725 792 pochrómované 190,09 €
725 822 biely dizajn 329,12 €

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOKY/PREPADY MULTIPLEX TRIO 

SIMPLEX TRIO

Odtok/prepad Simplex Trio Visign MT5
pre následujúce produkty a použitie:
prívod vody cez prepadové teleso, prepadová  
rúrka pružná, pochrómovaná otočná rozeta,  
pochrómovaný kuželík ventilu, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk 45°, ventil z ušľachtilej ocele

DN DB ŠV SP balenie artikel €

40/50 560 ✓ 10 728 007 269,51 €

40/50 725 ✓ 10 728 014 287,75 €

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardné vane; SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením
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Funkčná jednotka odtoku/prepadu  
Rotaplex Trio
ploché prevedenie; potreba miesta za vaňou 
len 33 mm
pre následujúce produkty a použitie:
prívod vody cez prepadové teleso
súčasťou výbavy nie je: otočná rozeta, krytka,  
rozeta na prepade
vybavenie: prítoková príruba, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk 45° 

Výbavová súprava Rotaplex Trio RT5
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
artikel
732 530 pochrómované 164,37 €
732 547 farba ušľachtilej ocele/kefovaná 453,42 €
732 523 biely dizajn 337,31 €

Výbavová súprava Rotaplex Trio RT3
pre následujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtokovej/prepadovej súpravy, 
otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
artikel
734 107 pochrómované 164,37 €

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOKY/PREPADY ROTAPLEX TRIO 

FUNKČNÁ JEDNOTKA ROTAPLEX TRIO

DN DB L H SP AV V90 balenie artikel €

40/50 725 150 – 400 180 – 430 ✓ ✓ 10 727 949 312,35 €

40/50 1070 150 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 727 956 350,64 €

DB = dĺžka bovdenového lanka, L = dĺžka, H = výška, SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením; AV = kúpeľňové vane s atypickou dĺžkou;  
V90 = kúpeľňové vane s odtokovým otvorom Ø 90

32  |  Viega Visign



Odtok/prepad Rotaplex Trio F
ploché prevedenie; potreba miesta za vaňou 
len 33 mm
pre následujúce produkty a použitie:
prívod vody cez odtokové teleso, otočná rozeta 
Visign R5, pochrómovaná krytka, vtokový prvok, 
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomiet
kový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717  
zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

Odtok/prepad Multiplex Trio F
ploché prevedenie; potreba miesta za vaňou 
len 33 mm
pre následujúce produkty a použitie:
prívod vody cez odtokové teleso, otočná rozeta 
Visign M5, pochrómovaná krytka, vtokový prvok, 
zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomiet
kový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717  
zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

MULTIPLEX TRIO F 

DN DB L H ŠV SP AV V52 balenie artikel €

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ ✓ 1 672 027 583,23 €

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ ✓ 1 675 462 591,10 €

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 675 479 648,19 €

DN DB L H V90 balenie artikel €

40/50 725 150 – 400 180 – 430 ✓ 1 651 411 649,12 €

ROTAPLEX TRIO F 

DB = dĺžka bovdenového lanka; L = dĺžka; H = výška; ŠV = štandardné vane; SP = kúpeľňové vane so stredovým pripojením; AV = kúpeľňové vane  
s atypickou dĺžkou; V52 = kúpeľňové vane s odtokovým otvorom Ø 52

DB = dĺžka bovdenového lanka, L = dĺžka, H = výška, V90 = kúpeľňové vane s odtokovým otvorom Ø 90
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Viega Visign

NOVÁ DIMENZIA KOMFORTU - 
ELEKTRONICKÉ ZMIEŠAVACIE  
JEDNOTKY. 
Úplne automatické napúšťanie vane  dlhá životnosť, jednoduché ovládanie a v neposlednom rade už niekoľkokrát  
spomínaný ocenený dizajn  to všetko je typické pre vaňové armatúry Multiplex Trio E. Nadčasovým tvarom a materiálovým 
vyhotovením v chróme tvoria harmonický celok s každou výbavou kúpeľne.

Armatúra Multiplex Trio E
elektronická zmiešavacia jednotka

 ■ Pre následujúce produkty a použitie: 
naplnenie kúpacej vane (elektronicky riadené), 
v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná 
elektronická prevádzka)

 ■ Možnosť dodatočne objednať WiFi modem 
Multiplex Trio E, model 6146.224

 ■ Elektronické otváranie/zatváranie odtokovej 
súpravy Viega, ovládateľné na diaľku

Vybavenie
 ■ Pochrómovaný ovládací prvok, pamäťová fun

kcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody a výš
ku naplnenia, tri personalizovateľné prednasta
venia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná 
sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 
38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, 
napájací zdroj

Technické údaje
 ■ Sieťové napätie 100240 V AC/ 5060 hz

artikel 662 295 2.231,89 €
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Armatúra Multiplex Trio E2
elektronická zmiešavacia jednotka 

 ■ Pre následujúce produkty a použitie: 
naplnenie kúpacej vane (elektronicky riadené), 
v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná 
elektronická prevádzka)

 ■ Možnosť dodatočne objednať WiFi modem 
Multiplex Trio E, model 6146.224

 ■ Elektronické otváranie/zatváranie odtokovej 
súpravy Viega, ovládateľné na diaľku

Vybavenie
 ■ Dva pochrómované ovládacie prvky, pamäťová 

funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej vody  
a výšku naplnenia, tri personalizovateľné pred
nastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/
ručná sprcha, manuálne premostiteľné bloko
vanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, ro
hové ventily, napájací zdroj

Technické údaje
 ■ Sieťové napätie 100240 V AC/ 5060 hz

artikel 682 972 2.666,16 €

Armatúra Multiplex Trio E3
elektronická zmiešavacia jednotka

 ■ Pre následujúce produkty a použitie: 
naplnenie kúpacej vane (elektronicky riadené), 
v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio alebo Rotaplex Trio F (voliteľná 
elektronická prevádzka)

 ■ Možnosť dodatočne objednať WiFi modem  
Multiplex Trio E, model 6146.224

 ■ Elektronické otváranie/zatváranie odtokovej 
súpravy Viega, ovládateľné na diaľku

Vybavenie
 ■ Pochrómovaný ovládací prvok (zap./vyp., na

stavenie teploty), displejový prvok pochrómo
vaný so skleným povrchom na indikáciu teploty 
a s dotykovou funkciou na voľbu menu, pamä
ťová funkcia pre teplotu, množstvo prítokovej 
vody a výšku naplnenia, tri personalizovateľné 
prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok 
vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné 
blokovanie pri 40 °C, pripojovacie hadice pruž
né, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje
 ■ Sieťové napätie 100240 V AC/ 5060 hz

artikel 684 655 2.919,56 €

WiFi modem Multiplex Trio E
 ■ pre následujúce produkty a použitie: 

diaľkové ovládanie Multiplex Trio E prostredníc
tvom mobilných koncových zariadení (Android, 
iOS, Windows) priamo alebo cez internet

artikel 708 870 488,00 €
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Viega Visign

KOMPLETNÉ ODTOKY PRE 
SPRCHOVÉ VANE.
Ku každej vani, hlbokej alebo plytkej, ponúka Viega ten správny odtok. Sprchové odtoky  
nadchnú tvorivým dizajnom a presvedčia vybranými povrchmi, ktoré sa ľahko udržujú.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ nadštandardná kvalita,
 ■ výnimočný dizajn,
 ■ vyberateľný zápachový uzáver s krytkou,
 ■ odtoky sa ideálne hodia i pre plytké vane.
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Odtok Domoplex
vyberateľný zápachový uzáver,  
odtokový oblúk 45°, krytka
artikel 364 755 20,77 €

Odtok Tempoplex
vyberateľný zápachový uzáver,  
odtokový oblúk 45°,  
pochrómovaná krytka
artikel 364 786 28,43 €

Odtok Tempoplex, BH 60 mm
pochrómovaná krytka,  
vyberateľný zápachový uzáver,  
odtokový oblúk 45°
artikel 634 100 66,78 €

Odtok Tempoplex Plus, vysoký odtokový výkon
pochrómovaná krytka,  
vyberateľný zápachový uzáver,  
vodorovná odtoková rúrka s guľovým kĺbom,  
prestaviteľná
artikel 578 916 89,81 €
bez krytky
artikel 559 991 56,73 €

Kompletné odtoky Viega Visign pre sprchové vane  |  37



Viega Visign

KOMPLETNÉ ODTOKY  
PRE UMÝVADLÁ. 
Tvarovo dokonalé zápachové uzávery série Eleganta, premyslené odtokové ventily Visign alebo zápachové uzávery pre  
umývadlá a práčky  zaručene upútajú vašu pozornosť. A ako je u Viega zvykom, vyznačujú sa klasické funkčné armatúry  
nielen vydarenými líniami, ale aj výbornými technickými vlastnosťami.
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Súprava Eleganta 1-fľaškový zápachový uzáver
vo výbave: rohový ventil Eleganta 1 model 
5788.45, mosadz pochrómovaná, 2 rohové ventily 
Eleganta, nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková 
rúrka 310 mm, rozeta
artikel 492 489 332,25 €

Fľaškový zápachový uzáver
mosadz, miska Ø 50 mm,  
nastaviteľná rúrka 75 mm,  
odtoková rúrka 200 mm
artikel 100 674 25,01 €

Univerzálny ventil Visign V1
mosadz pochrómovaná, uzatvárateľný,  
krytka s klickuzáverom okrúhla
artikel 492 687 98,97 €

Rúrkový zápachový uzáver
mosadz pochrómovaná
artikel 305 611 17,79 €

Univerzálny ventil Visign V2
mosadz pochrómovaná, uzatvárateľný,   
krytka s klickuzáverom štvorhranná
artikel 492 809 164,75 €

UNIVERZÁLNE VENTILY

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ veľmi kvalitná odtoková technika s jednoduchou montážou,
 ■ univerzálne a vretenové ventily Visign s krytkou alebo s klickuzáverom,
 ■ rôzne dizajnové sifóny,
 ■ fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.
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 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ jednoduchá inštalácia v suchej výstavbe alebo v kovových a dreve
ných konštrukciách,

 ■ pre inštaláciu prvku stačí minimum nástrojov,
 ■ všetky žlté prvky sú nastaviteľné iba rukou,
 ■ dokonalá flexibilita – všetky prvky Viega Prevista je možné ľubovoľne 
kombinovať so všetkými ovládacími doskami pre WC a pisoáry,

 ■ široké portfólio výrobkov vhodné pre každú situáciu,
 ■ zníženie celkového objemu nádržky na 7,5l,
 ■ plynule nastaviteľná, ľubovoľne voliteľná vstavaná hĺbka,
 ■ obsahuje prípravu pre WC spršku a elektrické ovládanie dosky,
 ■ jednotný napúšťací, vypúšťací a škrtiaci ventil pre všetky nádržky,
 ■ veľmi tiché a rýchle napúšťanie.

Viega Prevista Dry

INŠTALAČNÁ TECHNIKA,  
KTORÁ VÁS ZAUJME SVOJOU  
JEDNODUCHOSŤOU.  
Nová generácia predstenovej techniky bola uvedená na trh po trojročnej fáze vývoja, behom ktorej sme intenzívne spolupra
covali s odbornými remeselníkmi. Systém zohľadňuje súčasné trendy a budúci vývoj. Kombinuje overenú techniku s inovácia
mi, ktoré posúvajú pracovné postupy a ponúkajú progresívne riešenie v oblasti hygieny, flexibility, digitalizácie a dizajnu. 
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  Prevista  Dry- WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy,  
nastaviteľná výška keramiky
1120  mm

 ■ možnosť dodatočne objednať:   Prevista  Dry 
podperná súprava  pre  WC keramiku s  malou 
dosadacou plochou (< 17  cm)  model  8570.37

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími dos

kami  Prevista, integrácia do  systému 
  Prevista  Dry  Plus, variabilne nastaviteľná výška 
keramiky, technika splachovania 2  množstvami, 
bezbariérový

artikel 771 997 349,17 € 

  Prevista  Dry- WC prvok
s bočným upevnením
1120  mm

 ■ možnosť dodatočne objednať:   Prevista  Dry 
podperná súprava  pre  WC keramiku s  malou 
dosadacou plochou (< 17  cm)  model  8570.37

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími dos

kami  Prevista, technika splachovania 
2  množstvami, bezbariérový

artikel 772 055 387,55 €

  Prevista  Dry- WC prvok
objektový variant
1120x490  mm

 ■ nevhodné pre:   Prevista  Dry  Plus
 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 

upevňovacia súprava  model  8180.73
 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími  

doskami  Prevista, technika splachovania 
2  množstvami

artikel 771 973 255,15 €
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  Prevista  Dry- umývadlový prvok
individuálne nastaviteľná výška keramiky  
užívateľom pomocou tlačidla
1120  mm

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: bezbarié
rové umývadlo s  jednootvorovou batériou, 
umývadlo s  jednootvorovou batériou

 ■ iba v  spojení s: krycia doska pre  umývadlo 
 model  8570.45

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ
 ■ integrácia do  systému   Prevista  Dry  Plus, bez

bariérový
 ■ bez: krycia doska

artikel 776 213 1.551,95 €

WC krycia doska  Prevista
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 

  Prevista  Dry WC prvok  individuálne nastaviteľ
ná výška keramiky užívateľom pomocou tla
čidla  model  8521.32

 ■ sklo
artikel 775 841 726,18 €

  Prevista  Dry- WC prvok
individuálne nastaviteľná výška keramiky  
užívateľom pomocou tlačidla
1120  mm

 ■ iba v  spojení s: WC krycia doska  Prevista 
 model  8570.39

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími dos

kami  Prevista, integrácia do  systému 
  Prevista  Dry  Plus, individuálne nastaviteľná 
výška keramiky užívateľom pomocou tlačidla, 
technika splachovania 2  množstvami, bezbarié
rový

 ■ bez: krycia doska
artikel 772 024 1.341,07 €

Krycia doska pre  umývadlo
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 

  Prevista  Dry umývadlový prvok  individuálne 
nastaviteľná výška keramiky užívateľom pomo
cou tlačidla  model  8535.32

 ■ sklo
artikel 785 536 1.098,02 €
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  Prevista  Dry- umývadlový prvok
1120  mm, prípojky výškovo prestaviteľné

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 
s  jednootvorovou batériou

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ
 ■ integrácia do  systému   Prevista  Dry  Plus

artikel 776 183 177,59 €

  Prevista  Dry- pisoárový prvok
vodovodná prípojka univerzálna
1120–1300  mm

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: vodovod
ná prípojka univerzálna

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ
 ■ kompatibilné so  všetkými pisoárovými ovláda

cími doskami  Prevista, integrácia do  systému 
  Prevista  Dry  Plus

artikel 776 411 389,55 €

  Prevista  Dry- bidetový prvok
1120  mm

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: závesný 
bidet

 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne: 
  Prevista  Dry upevňovacia súprava 
 model  8570.36

 ■ oceľ
 ■ integrácia do  systému   Prevista  Dry  Plus

artikel 776 442 347,73 €

  Prevista  Dry- upevňovacia súprava
univerzálne

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: upevnenie 
prvkov   Prevista  Dry, jednotlivá montáž priamo 
na  stavebný objekt, rohová montáž na  plnú 
stenu alebo kovovú konštrukciu

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: mon
tážna koľajnica  model  8001

 ■ hĺbkovo nastaviteľné v  rozmedzí  120200  mm, 
možnosť upevnenia opláštenia

artikel 776 619 24,61 €
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  Prevista  Pure- WC blok
1077  mm

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: zamuro
vanie a  obmurovanie

 ■ oceľ
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími dos

kami  Prevista, technika splachovania 
2  množstvami

artikel 771 928 238,60 €

Viega Prevista Pure 

JASNÁ VOĽBA PRE  
MOKRÚ STAVBU.
Najmodernejšia predstenová technika sa spolieha na osvedčené metódy – pomocou Prevista Pure a novej splachovacej  
nádržky je možné pri mokrej výstavbe realizovať individuálnu a vysoko kvalitnú inštaláciu s dlhou životnosťou.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ kompletne predmontované,
 ■ flexibilné nastavenie vstavanej hĺbky,
 ■ variant vysoký 820 mm je možné ovládať spredu alebo zhora,
 ■ nádržka je kompatibilná so všetkými 
 ■ ovládacími doskami Visign,
 ■ vrátane akustickej izolácie.
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    Prevista  Pure- WC blok
s prípojkou na  ventilátor
1077  mm

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: zamuro
vanie a  obmurovanie

 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími dos
kami  Prevista, technika splachovania 
2  množstvami

artikel 771 959 329,17 €

  Prevista  Pure- umývadlový blok
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 

s  jednootvorovou batériou, zamurovanie 
a  obmurovanie

 ■ oceľ
artikel 776 596 159,70 €

  Prevista  Pure- bidetový blok
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: závesný 

bidet, zamurovanie a  obmurovanie
 ■ oceľ

artikel 776 602 213,64 €

  Prevista  Pure- podperná konzola
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: samostat

ná montáž blokov   Prevista  Pure
 ■ oceľ pozinkovaná

artikel 785 987 42,95 €

  Prevista  Pure- pisoárová splachovacia súprava
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár 

s  podomietkovým splachovacím systémom, 
ovládacie dosky pre  pisoáre  Prevista (manuál
ne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

artikel 785 994 138,49 €

Podomietkový pripojovací box
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 

s  jednootvorovou batériou, zamurovanie 
a  obmurovanie

 ■ plast
artikel 734 817 176,35 €
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  Prevista  Dry  Plus- spojka koľajníc
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: spojenie 

montážnej koľajnice v  45° alebo  90° uhloch
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi: 

  Prevista  Dry  Plus montážna koľajnica 
 model  8401

 ■ oceľ pozinkovaná
 ■ kompletne predmontované

artikel 471 798   4,07 €

  Prevista  Dry  Plus- montážna koľajnica
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: čiastočne 

vysoké a  na výšku miestnosti vysoké predste
nové konštrukcie a  deliace priečky

 ■ oceľ pozinkovaná
 ■ plynule každých 30 cm predrazená pozdĺžna 

diera pre  montáž na  stenu a  podlahu alebo 
strop

artikel 471 781     44,09 €

Prevista Dry Plus

INDIVIDUÁLNA INŠTALÁCIA  
NA KOĽAJNICIACH.
Pokiaľ budete plánovať kúpeľňu v osobitnom štýle, môžete pomocou Viega Prevista Dry Plus realizovať aj neobvyklé želania. 
Systém koľajníc umožňuje nie len maximálnu nezávislosť, ale aj rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

VÝHODY PRE VÁS:

 ■ predstenové prvky, koľajnice a spojky v jednom systéme pre  
výstavbu kompletnej alebo čiastočnej deliacej priečky,

 ■ dĺžka koľajnice je 5 m, lichobežníkové spojky je možné spájať v 
uhle 90° alebo v 45° na otvorenej aj uzavretej strane koľajnice,

 ■ ľahké upevnenie inovovaných prvkov do koľajnice len zakliknutím,
 ■ prvky sa upevňujú na koľajnici iba pomocou dvoch spojok,
 ■ minimálna potreba náradia (skladací meter, vodováha, kľúč č. 13 
a imbusový 6 mm kľúč),

 ■ nehlučné spracovanie koľajnice sekačkou, 
 ■ nepreberné dizajnové možnosti, rýchla výstavba.
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  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 

s  jednootvorovou batériou
 ■ oceľ

artikel 776 299   96,34 €

  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
bezbariérový

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 
s  jednootvorovou batériou

 ■ oceľ
artikel 776 305   147,31 €

  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
s podomietkovým pripájacím boxom

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo 
s  jednootvorovou batériou

 ■ oceľ
artikel 776 312   450,90 €

  Prevista  Dry  Plus- pisoárový modul
pre nástenný splachovací systém

 ■ oceľ
artikel 776 435   150,73 €

  Prevista  Dry  Plus- kompletný balík
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: vytvorenie 

čiastočne vysokej či  na výšku miestnosti vy
sokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej 
priečky

artikel 
471 545 S=1 m²   57,87 €
471 750 S=3 m²   141,33 €
471 767 S=5 m²   205,45 €
471 774 S=10 m²   353,64 €
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Visign for Style 20
artikel  krycia doska/tlačidlo
773 793 plast alpská biela 64,14 €
773 779 plast pochrómovaný 93,46 €
773 786 plast ušľachtilý mat 93,46 €

plast alpská biela

Visign for Style 21
artikel krycia doska/tlačidlo
773 250 plast alpská biela 64,14 €
773 236 plast pochrómovaný 93,46 €
773 243 plast ušľachtilý mat 93,46 €

plast pochrómovaný

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ spúšťanie splachovania je u ovládacích dosiek Visign for Style 20, 
21, 23, 24 mechanické, u Visign for Style 25 je bezdotykové  
s funkciou Viega Hygiene+,

 ■ ovládacie dosky Visign for Style 20, 21 a 24 je možné inštalovať  
v jednej rovine s obkladom. Stačí priobjednať rám artikel 775 810, 
ktorý sa zabuduje pred obložením,

 ■ pre všetky ovládacie dosky Visign for Style je možné do nádržky 
vložiť WC rám so zásobníkom tabliet.

Visign for Style 

DESIGN, KTORÝ JE OZDOBOU  
KAŽDÉHO PRVKU PREVISTA.
Luxusný dizajn, ktorý je možné inštalovať na každý predstenový prvok: nové ovládacie dosky Visign k systému Prevista  
pomôžu dotvoriť krásny dizajn v každej kúpeľni.
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Visign for Style 23
artikel krycia doska/tlačidlo
773 151 plast alpská biela 82,71 € 
773 052 plast pochrómovaný 117,34 €
773 069 plast ušľachtilý mat 101,61 €
773 175 plast temne čierna 101,65 €
773 168 plast farby ušľachtilej ocele   181,46 €
773 182  akryl temne čierna/
 plast farby ušľachtilej ocele   299,42 €
773 229  plast pozlátený  n.d.

Visign for Style 24
artikel krycia doska/tlačidlo
773 281 plast alpská biela 82,71 € 
773 267 plast pochrómovaný 117,34 €
773 274 plast ušľachtilý mat 101,61 €
773 304 plast temne čierna 101,65 €
773 298 plast farby ušľachtilej ocele 181,46 €
773 311 akryl temne čierna/
 plast temne čierna mat 299,42 €
773 328  akryl temne čierna/
 plast farby ušľachtilej ocele 299,42 €
773 359  plast pozlátený  n.d.

plast temne čierna

plast ušľachtilý mat

Visign for Style 23
artikel krycia doska/tlačidlo
773 083 plast alpská biela 153,12 €
773 076   plast pochrómovaný 215,15 €

WC SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA NA DIAĽKU
VISIGN FOR STYLE 23

plast pochrómovaný

WC rám  so zásobníkom tabliet  Prevista
 ■ pre následujúce produkty a  použitie: čistiace 

tablety pre  WC, podomietková splachovacia 
nádržka 3H, podomietková splachovacia nádr
žka 3L

 ■ plast
artikel 773 366  46,17 € 

WC rám  pre zabudovanie  Prevista
v jednej rovine s  obkladačkami

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: podomiet
ková splachovacia nádržka  Prevista, zabudo
vanie ovládacej dosky pre  WC zarovno 
s  obkladom, suchá stavba

 ■ plast
artikel 775 810   125,06 €
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krycia doska  plast temne čierna
tlačidlo kov odtiene medi/zlata
artikel 773 601 438,18 €

krycia doska  plast pochrómovaný
tlačidlo sklo dopravná biela
artikel 773 571  363,17 €

krycia doska  plast temne čierna
tlačidlo drevo morený dub
artikel 773 564 438,18 €

krycia doska  plast temne čierna
tlačidlo kov antracitový
artikel 773 595  438,18 €

krycia doska  plast pochrómovaný
tlačidlo sklo temne čierna
artikel 773 588  363,17 €

krycia doska  plast temne čierna
tlačidlo kov pozlátený
artikel 773 632 n.d.

VISIGN FOR MORE 200

Visign for More 

NAJKVALITNEJŠIE MATERIÁLY  
PRE KAŽDÝ ŠTÝL. 
Morené drevo, brúsená nehrdzavejúca oceľ, sklo alebo kvalitný plast: ovládacie dosky Visign ponúkajú širokú paletu  
materiálov a vyhotovení. Sú kombináciou jedinečného dizajnu a vycibrenej techniky. Všetky tlačidlá sú kompatibilné so  
všetkými druhmi nádržiek Prevista a k ich montáži nie je potrebné takmer žiadne náradie.
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krycia doska  kov biela
tlačidlo kov biela
artikel 773 458  590,45 €

krycia doska  kov pozlátený
tlačidlo kov pozlátený
artikel 773 496 n.d.

krycia doska  kov biela
tlačidlo kov pochrómovaný
artikel 773 465 590,45 €

VISIGN FOR MORE 202

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
tlačidlo  ušľachtilá oceľ kefovaná
artikel 773 526  307,39 €

krycia doska  ušľachtilá oceľ pozlátená
tlačidlo ušľachtilá oceľ pozlátená
artikel 773 557 n.d.

krycia doska   ušľachtilá oceľ  
antracitová

tlačidlo  ušľachtilá oceľ  
antracitová

artikel 773 519 307,39 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ dopravná 
biela

tlačidlo  ušľachtilá oceľ dopravná 
biela

artikel 773 502 307,39 €

VISIGN FOR MORE 201  

WC rám  pre zabudovanie  Prevista
v jednej rovine s  obkladačkami

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: podomiet
ková splachovacia nádržka  Prevista, zabudova
nie ovládacej dosky pre  WC zarovno 
s  obkladom, suchá stavba

 ■ plast
artikel 775 810  125,06 € 

Ovládacie dosky Viega Visign  |  51



VISIGN FOR MORE 204

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
tlačidlo kefovaný kov
artikel 773 663 326,14 €

krycia doska  sklo temne čierna
tlačidlo sklo temne čierna
artikel 773 106 266,06 €

krycia doska  ušľachtilá oceľ  
  antracitová
tlačidlo kefovaný kov
artikel 773 670 326,14 €

krycia doska  ušľachtilá oceľ pozlátená
tlačidlo kov pozlátený
artikel 773 700 n.d.

krycia doska  ušľachtilá oceľ  
  antracitová
tlačidlo kov antracitový
artikel 773 656 326,14 €

krycia doska  sklo dopravná biela
tlačidlo sklo dopravná biela
artikel 773 090 266,06 €

krycia doska  ušľachtilá oceľ  
pochrómovaná

tlačidlo  ušľachtilá oceľ  
pochrómovaná

artikel 773 649 326,14 €

WC SPÚŠŤANIE NA DIAĽKU
VISIGN FOR MORE 200

WC rám  pre zabudovanie  Prevista
s LED osvetlením

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: všetky podo
mietkové splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: WC ovládacia doska  Prevista  
 Visign  for  More  201  model  8621.1, WC ovládacia 
doska  Prevista   Visign  for  More  204  model  8624.1

 ■ plast
artikel 775 803  468,75 € 
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-Spülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
More/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitive
WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Berührungsfreie Auslösung
Berührungsfreie Auslösung & Stagnationsspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

So senzitívnymi ovládacími doskami od 
Viega zažijete pohodlie elektronicky 
spusteného splachovania: perfektná 
hygiena, žiadne otlačky prstov a úplne 
hladký, ľahko udržiavateľný povrch.
Len mávnutie rukou stačí k spláchnutiu
jedným z dvoch zvolených množstiev.
Tak vzniká komfort bez kompromisov,
naviac so zrejmým efektom úspory
vody, ktorý potvrdzuje aj štítok WELL.

Štítok WELL označuje farebnou škálou
hospodárnosť splachovacej nádržky
a reguláciu spotreby vody. Senzitívne
ovládacie dosky Visign for More od Viega
dosahujú najlepších hodnôt.

Vzhľad senzitívnej ovládacej dosky Visign 
for More pôsobí čistým dizajnom. Je tvo
rená kombináciou pochromovaného 
rámu a vysoko kvalitnej sklenenej dosky. 
Po priblížení sa aktivuje osvetlenie ovlá
dania, ktoré vo vás doslova vyvolá pocit 
potreby obdivovať každý jej detail.
Hrúbka ovládacej dosky je len 6 mm a 
preto svojím dizajnom vám priestor nielen 
odľahčí ale vnesie vám do neho nový ná
dych.

Pozornosť upúta senzitívna ovládacia 
doska Visign for Style v každej kúpeľni. 
Potlač so svetelnými odleskami uľahčuje 
v tme orientáciu pri výbere splachova
cieho množstva.

SENZITÍVNA VISIGN FOR MORE 205

SENZITÍVNA VISIGN FOR STYLE 25

krycia doska  sklo temne čierna
artikel 774 363 569,93 €

krycia doska  plast alpská biela
artikel  774 356 122,46 €

Senzitívne ovládacie dosky Visign 

DOKONALÁ HYGIENA A MAXIMÁLNY 
KOMFORT VĎAKA INTELIGENTNEJ 
TECHNIKE OVLÁDANIA. 
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krycia doska  plast alpská biela
tlačidlo plast alpská biela
artikel 773 762 43,98 €

krycia doska  plast ušľachtilý mat
tlačidlo plast ušľachtilý mat
artikel 773 755 64,95 €

krycia doska  plast pochrómovaný
tlačidlo plast pochrómovaný
artikel 773 748 63,01 €

krycia doska  plast alpská biela
tlačidlo plast alpská biela
artikel 773 731 43,98 €

krycia doska  plast ušľachtilý mat
tlačidlo plast ušľachtilý mat
artikel 773 724 64,95 €

krycia doska  plast pochrómovaný
tlačidlo plast pochrómovaný
artikel 773 717 63,01 €

VISIGN FOR LIFE 6

VISIGN FOR LIFE 5

Prvotriedna technika skrytá za nekomplikovaným dizajnom. 

JEDNODUCHÝ ŠTÝL OVLÁDANIA  
PRE MIESTA, KDE HONOSNÝ LUXUS 
NIE JE ŽIADÚCI. PRE MIESTA, KDE 
STAČÍ SPOĽAHLIVOSŤ, PROSTÁ  
ELEGANCIA A ODOLNOSŤ. 
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krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
tlačidlo ušľachtilá oceľ leštená
artikel 774 325 156,90 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
artikel 774 370 598,70 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
tlačidlo ušľachtilá oceľ kefovaná
artikel 774 349 118,89 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ dopravná biela
tlačidlo ušľachtilá oceľ dopravná biela
artikel 774 332 188,28 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ dopravná biela
artikel 774 387 672,23 €

VISIGN FOR PUBLIC 11

VISIGN FOR PUBLIC 12

VISIGN FOR PUBLIC 10
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krycia doska plast ušľachtilý mat
artikel 774 486 218,02 € 

krycia doska plast alpská biela
artikel 774 493 205,68 € 

krycia doska plast pochrómovaný
artikel 774 479  211,85 €

Viega Visign 

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE.
Ani dizajn pisoárových ovládacích dosiek nám nie je ľahostajný. Dosky zo série Visign for More a Visign for Style ponúkajú 
vďaka kombinácii prvotriednych materiálov neobmedzené množstvo možností pri tvorbe kúpeľne.

VISIGN FOR STYLE 20
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krycia doska  plast ušľachtilý mat
artikel 774 516  218,02 €

krycia doska  plast alpská biela
artikel 774 523 205,68 € 

krycia doska  plast alpská biela
artikel 774 554 221,53 € 

krycia doska  plast temne čierna
artikel 774 578 240,79 € 

krycia doska  akryl temne čierna
tlačidlo  plast farby ušľachtilej ocele
artikel 774 585 555,11 € 

krycia doska  plast farby ušľachtilej  
 ocele
artikel 774 561 351,39 €

krycia doska  akryl temne čierna
tlačidlo plast temne čierna mat
artikel 774 592 525,64 €

krycia doska  plast pochrómovaný
artikel 774 530 228,18 € 

krycia doska plast pochrómovaný
artikel 774 509  211,85 €

krycia doska  plast ušľachtilý mat
artikel 774 547  234,82 €

VISIGN FOR STYLE 21

VISIGN FOR STYLE 23
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VISIGN FOR MORE 200

krycia doska  plast alpská biela
artikel 774 639  545,97 €

krycia doska  sklo temne čierna
artikel 774 677  794,78 €

krycia doska  sklo dopravná biela
artikel 774 660  794,78 €

krycia doska  drevo morený dub
artikel 774 653 834,52 € 

krycia doska  plast pochrómovaný
artikel 774 622  562,35 €

krycia doska   plast farby ušľachtilej ocele
artikel 774 646  579,22 €
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VISIGN FOR PUBLIC 11

Rám pre  zabudovanie  Prevista
v jednej rovine s  obkladačkami

 ■ pre následujúce produkty a  použitie: zabudo
vanie ovládacej dosky pre  pisoár zarovno 
s  obkladom

 ■ plast
artikel 775 827 266,19 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
artikel 774 608 262,95 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ kefovaná
artikel 774 684  767,16 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ dopravná 
biela

artikel 774 615  276,09 €

krycia doska   ušľachtilá oceľ dopravná 
biela

artikel 774 691 805,52 € 

VISIGN FOR PUBLIC 12
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Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón  +49 (0) 2722 611572

viega.com

Pobočka pre Českú 
a Slovenskú republiku :

Viega s.r.o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón  +420 595 054 933
Fax +420 595 054 162

info@viega.sk
viega.sk

Peter Lipták

Mobil  +421 903 280 888
Fax  +421 326 526 353

peter.liptak@viega.skS
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