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Technika, dizajn a komfort  
pre vašu kúpeľnu.



UPOZORNENIE 
Požiadavky na remeselné odvetvie sú veľké: príkladne 
uskutočnená bytová výstavba a renovácia, ako aj  
dôsledná úspora energií a použitie chytrých materiálov 
vo všetkých oblastiach sú hlavnými témami v nasledujú-
cich rokoch. S našimi produktovými inováciami vám 
uľahčujeme každodennú prácu. 
Naše vysoké nároky na kvalitu dokazuje množstvo  
získaných certifikácií: systém manažérstva kvality (podľa  
STN EN ISO 9001) rovnako ako systém energetického 
manažérstva (podľa STN EN ISO 50001) a systém  
manažérstva environmentu (podľa STN EN ISO 14001).
Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväzné. 
Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradzujeme. 
Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do 
styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. 
Všetky doporučené ceny v eurách sú uvedené za kus. 
Výnimky: za 10 ks alebo za meter, pokiaľ je to zvlášť  
uvedené. RS = rabatová skupina. Výrobky Viega sa  
predávajú prostredníctvom špecializovaných veľkoob-
chodov.

Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa 
významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločnosti 
skupiny Viega, alebo ku značke Viega. Jednotlivé  
spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega 
sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednajú  
samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne zname-
nať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.
Nezáväzné cenové odporúčania: 
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. 
Každý veľkoobchod 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 projek-
tantov 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 v decembri 2021
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Viega Prevista Dry

INŠTALAČNÁ TECHNIKA,
KTORÁ VÁS ZAUJME SVOJOU
JEDNODUCHOSŤOU.
Jednoduchá inštalácia, maximálna tvorivá sloboda. Pri vývoji nášho nového predstenového systému sme zohľadnili naše skú-
senosti a vaše nápady. Výsledok: Viega Prevista. Nová generácia predstenovej techniky. Šetrí pracovnú dobu a ponúkne vám 
aj vašim zákazníkom maximálny možný komfort.

Zistite viac na 
viega.sk/Prevista

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ jedna splachovacia nádržka, tri použitia,
 ■ flexibilný predstenový systém so systémovou koľajnicou, pre jednotlivú 
montáž na stenu, pre montáž do opornej konštrukcie,

 ■ rám prvku 40 x 40  mm, vysoká stabilita,
 ■ prvok na jednotlivú montáž na stenu, montáž do opornej konštrukcie a 
montáž do koľajnice,

 ■ vhodné pre použitie v súkromnej a verejnej oblasti,
 ■ spĺňa všetky aktuálne predpisy protipožiarnej bezpečnosti.
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   Prevista  Dry- WC prvok
nastaviteľná výška keramiky
s možnosťou pripojenia WC sprchy
1120  mm

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Prevista  Dry- podperná súprava 
 model  8570.37

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

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami   Prevista, integrácia 

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

 model  8521

   Prevista  Dry- WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy  
1120  mm

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Prevista  Dry- podperná súprava 
 model  8570.37

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

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami   Prevista, integrácia 

do  systému    Prevista  Dry  Plus, technika splachovania 2  množstvami, 
bezbariérový

 model 8522

   Prevista  Dry- WC prvok
objektový variant
1120x490  mm

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

vacia súprava  model  8180.73
 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami   Prevista, technika 

splachovania 2  množstvami
 model 8524

BH B bal artikel € 

1120 500 1/15 771 980  358,47

BH B bal artikel € 

1120 490 1/15 771 973  299,40

BH B VN bal artikel € 

1120 500 330–390 1/15 771 997  384,89

VN = výškovo nastaviteľné
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   Prevista  Dry- WC prvok
s bočným upevnením
1120  mm

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Prevista  Dry- podperná súprava 
 model  8570.37

 ■ oceľ, PE
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami   Prevista, technika 

splachovania 2  množstvami, bezbariérový
 model 8521.34

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

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: vodovodná prípojka univerzálna
 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  

   Prevista  Dry- upevňovacia súprava  model  8570.36
 ■ oceľ
 ■ kompatibilné so  všetkými pisoárovými ovládacími doskami   Prevista, 

integrácia do  systému    Prevista  Dry  Plus
 model 8560.32

   Prevista  Dry- umývadlový prvok
1120  mm
prípojky výškovo nastaviteľné

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou  
batériou

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

 ■ oceľ
 ■ integrácia do  systému    Prevista  Dry  Plus

 model 8535

BH B bal artikel € 

1120 500 1/11 772 055  421,02

BH B bal artikel € 

1120–1300 500 1/12 776 411  429,39

BH B bal artikel € 

1120 500 1/10 776 183  195,76
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   Prevista  Dry- upevňovacia súprava
univerzálna

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

 ■ hĺbkovo nastaviteľné v  rozmedzí 120 – 200  mm, možnosť upevnenia 
opláštenia

 model 8570.36

   Prevista  Dry- upevňovacia súprava
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: Jednotlivá montáž prvkov 

   Prevista  Dry na  masívnu stenu
 model 8573

   Prevista  Dry- bidetový prvok
1120  mm

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: závesný bidet
 ■ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  

   Prevista  Dry- upevňovacia súprava  model  8570.36
 ■ oceľ
 ■ integrácia do  systému    Prevista  Dry  Plus

 model 8568

BH B bal artikel € 

1120 500 1/10 776 442  383,30

ks bal artikel € 

2 1 776 619  27,14

ks =  počet v  súprave

M ks bal artikel € 

8 2 1 776 626  18,67

ks =  počet v  súprave
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Viega Prevista Dry Plus

INDIVIDUÁLNA INŠTALÁCIA
NA KOĽAJNICIACH.
Pokiaľ ide o plánovanie individuálnej kúpeľne, pomocou Viega Prevista Dry Plus sa dajú zrealizovať aj neobvyklé želania.
Koľajnicový systém pritom nielenže poskytuje maximálny priestor pre individuálne stvárnenie, ale sa dá aj rýchlo nainštalovať.

Zistite viac na: 
viega.sk/Prevista

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ predstenové prvky, koľajnice a spojky v jednom 
systéme pre inštalačné steny na výšku miestnosti 
a do polovice výšky miestnosti,

 ■ koľajnice: dlhé 5 m; spojky: lichobežníkové, možno 
namontovať v uhle 90° alebo 45° nielen na otvorenej, 
ale aj na zatvorenej strane koľajnice,

 ■ jednoduché použitie a pevné osadenie novo vyvi-
nutej pätky prvku na montážnu koľajnicu,

 ■ montáž prvku na koľajnicu sa uskutočňuje pomo-
cou 2 spojok,

 ■ málo potrebných nástrojov (meter, vodováha,  
kľúč 13, nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom),

 ■ nehlučné skracovanie koľajnice pomocou sekačky 
koľajníc,

 ■ maximálna sloboda dizajnu, rýchla inštalácia.
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  Prevista  Dry  Plus- kompletný balík
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: vytvorenie čiastočne vysokej 

či  na výšku miestnosti vysokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej 
priečky

 model 8400

  Prevista  Dry  Plus- koľajnicová spojka
 ■ pre nasledujúce 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

 model 8410

  Prevista  Dry  Plus- montážna koľajnica
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: čiastočne vysoké a  na výšku 

miestnosti vysoké predstenové konštrukcie a  deliace priečky
 ■ oceľ pozinkovaná
 ■ plynule každých 30 cm vopred vyseknutý pozdĺžny otvor pre  montáž 

na  stenu a  podlahu alebo strop
 model 8401

S [m²] bal artikel € 

1 114 471 545 66,50
3 54 471 750 162,39
5 54 471 767 236,07
10 45 471 774 406,32

bal artikel € 

10 471 798  4,69

bal artikel € 

1 471 866  2.240,86

KOMPONENTY

  Prevista  Dry  Plus- sekačka koľajníc
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: skracovanie bez  ostrapkov 

a  dierovanie montážnej koľajnice
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Prevista  Dry  Plus- montážna 

koľajnica  model  8401
 ■ oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

 model 8420

L H T bal artikel € 

5000 40 40 4 471 781  54,09
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  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou batériou
 ■ oceľ

Vybavenie
výškovo nastaviteľné a  zvukovo izolačné upevnenie pre  nástenky Viega, 
upevňovací materiál pre  modul a  keramiku, odtokový oblúk DN40/50 
skrátiteľný s  gumovou vsuvkou DN50/30
 model 8545

  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
bezbariérový

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou batériou
 ■ oceľ

Vybavenie
výškovo nastaviteľné a  zvukovo izolačné upevnenie pre  nástenky Viega, 
univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací 
materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na  uchytenie: 
podomietkového zápachového uzáveru s  krycou doskou pochrómovanou 
( model  5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s  krycou doskou 
bielou ( model  5633.2).
 model 8545.31

  Prevista  Dry  Plus- umývadlový modul
s podomietkovým pripojovacím boxom

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou batériou
 ■ oceľ

Vybavenie
upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového 
pripojovacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová 
vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2  rohové ventily G½ –G⅜, 2 
dvojité skrutkové spoje priame so  svorným skrutkovým spojom 
pre  medenú rúru d10, 2  pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový 
oblúk 300  mm  mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný 
pre  podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál pre  modul 
a  keramiku
Technické údaje
Max. zaťaženie 150  kg
 model 8545.32

MODULY/NOSIČE ARMATÚR

B bal artikel € 

420 1/40 776 299  106,21

B bal artikel € 

420 1/40 776 312  497,02

B bal artikel € 

420 1 776 305  162,39
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  Prevista  Dry  Plus- nosič armatúry
pre nástennú armatúru
zosilnený

 ■ oceľ
Vybavenie
zvukovo izolačné upevnenie pre  nástenky Viega, upevňovací materiál
 model 8555.31

B bal artikel € 

420 1 776 336  50,38

Viega Prevista Dry Plus  |  11



Viega Prevista Pure 

PREVISTA PURE: JASNÁ VOĽBA
PRE MOKRÚ STAVBU.
Najmodernejšia predstenová technika sa snúbi s  
osvedčenými postupmi: Vďaka systému Prevista Pure
a novej splachovacej nádržke sa v mokrej stavbe dajú  
realizovať individuálne, vysokokvalitné inštalácie s  
dlhou životnosťou.

  Prevista  Pure- WC blok
1077  mm

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: zamurovanie a  obmurovanie
 ■ oceľ
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami  Prevista,  

technika splachovania 2  množstvami
 model  8512

Zistite viac na:
viega.sk/Prevista

BH bal artikel € 

1077 1/12 771 928  263,02

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ predstenové bloky, ktoré perfektne spĺňajú nároky 
mokrej stavby,

 ■ voliteľne WC bloky v konštrukčnej výške 
1077 a 820 mm,

 ■ flexibilné nastavenie hĺbky pri WC blokoch,
 ■ navyše je možné obsluhovať WC blok v  
konštrukčnej výške 820 mm spredu alebo zhora,

 ■ kompatibilné so všetkými ovládacími doskami.
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  Prevista  Pure- WC blok
s prípojkou na  ventilátor
1077  mm

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: zamurovanie a  obmurovanie
 ■ kompatibilné so  všetkými WC ovládacími doskami  Prevista, technika 

splachovania 2  množstvami
 model  8512.31

BH bal artikel € 

1077 1/12 771 959  362,84

  Prevista  Pure- umývadlový blok
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou baté-

riou, zamurovanie a  obmurovanie
 ■ oceľ

 model 8550

  Prevista  Pure- bidetový blok
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: závesný bidet, zamurovanie 

a  obmurovanie
 ■ oceľ

 model 8569

Podomietkový pripojovací box
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: umývadlo so  stojankovou batériou
 ■ plast

 model 8314

  Prevista  Pure- pisoárová splachovacia súprava
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoár s  podomietkovým spla-

chovacím systémom, ovládacie dosky pre  pisoáre  Prevista (manuálne 
alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

 model 8566

bal artikel € 

1/40 776 596  176,04

bal artikel € 

1/42 776 602  235,49

bal artikel € 

1/40 734 817  196,27

bal artikel € 

1 785 994  152,67
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JEDINEČNÝ DIZAJN PRE KAŽDÝ PRIESTOR

Viac ako 50 vysokokvalitných variantov 
dizajnu, ktoré možno namontovať  
na každý predstenový prvok  
Viega Prevista.

Kompatibilné  
so všetkými 

splachovacími 
nádržkami  

Viega Prevista

Ovládacie dosky Viega Visign 

DIZAJN, KTORÝ JE OZDOBOU
KAŽDÉHO PRVKU VIEGA PREVISTA.
Čisté línie, dokonalý tvar a haptika, ktorá pohladí každú ruku, sú charakteristickými prvkami sérií ovládacích  
dosiek Visign for More a Visign for Style. Vďaka celosvetovo inšpirovaným materiálom a farbám, ladí séria Visign so všetkými 
aktuálnymi trendmi keramiky a dlaždíc. Všetky ovládacie dosky Visign sú pritom kompatibilné so všetkými splachovacími nádrž- 
kami a predstenovými systémami Viega Prevista a okrem atraktívneho dizajnu ponúkajú aj prekvapivo inteligentnú techniku.

ušľachtilá matná chróm
farba kefovanej  
ušľachtilej ocele alpská biela

čierna čierna matná drevo morený dub
kov matné odtiene  
medi/zlata
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Zistite viac na:  
viega.sk/Ovladacie-dosky

OCENENÝ DIZAJN
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Na uľahčenie rozhodnutia využite online 
konfigurátor ovládacích dosiek

 

 viega.sk/Konfigurator- 
 ovladacich-dosiek

Visign for Style 

SPOĽAHLIVÉ TLAČIDLÁ  
S NADČASOVÝM DIZAJNOM.
Ovládacie dosky série Visign for Style presviedčajú komfortným ovládaním a spoľahlivou technikou a dokazujú, že dokonalý  
dizajn nemusí byť vždy luxusom.
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artikel 773 793

artikel 796 389

artikel 773 786 artikel 773 779

VISIGN FOR STYLE 20

VISIGN FOR STYLE 21

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Style  21

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8611.1

artikel 773 250  

artikel 801 724

artikel 773 243  artikel 773 236  

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Style  20

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8610.1

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 793  69,69
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 786  101,54

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 779  101,54

plast čierna 
matná

plast čierna 
matná 1 796 389  163,66

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 250  69,69
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 243  101,54

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 236  101,54

plast čierna 
matná

plast čierna 
matná 1 801 724  160,18
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VISIGN FOR STYLE 23

VISIGN FOR STYLE 23 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA

artikel 773 151  

artikel 773 083  

artikel 773 052  

artikel 773 175  artikel 801 731  artikel 773 199  

artikel 773 229 artikel 773 182  

artikel 773 069  

artikel 773 076  

Vzdialené spúšťanie splachovania  Prevista
 Visign  for  Style  23
elektronika

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ v spojení s: súprava pre  hrubú stavbu  model  8640.14
 ■ manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 

2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
Vhodné pre  inštalácie v  nábytku.
 model 8640.1

Upozornenie pre elektronické ovládacie dosky 
Upozornenie k  hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v  súlade so  stanoveným účelom je  po rozpoznaní používateľa možné nastaviť 
rôzne hygienické intervaly a  hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Nastaviteľné  
splachovacie množstvá: 3  l, 7,5  l.

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 083  166,35
plast  

pochrómovaný
plast  

pochrómovaný 1 773 076  233,74

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Style  23

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8613.1

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 151  89,87
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 069  110,39

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 052  127,48

plast čierna 
matná

plast čierna 
matná 1 801 731  204,47

plast lesklá čierna plast lesklá čierna 1 773 175  110,44
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele

plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele
1 773 168  197,15

akryl čierna lesklá plast čierna 
matná 1 773 199  325,28

akryl čierna lesklá
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele
1 773 182  325,28

plast špeciálna 
farba

plast špeciálna 
farba 1 773 205 1 n.v.

plast kovová 
farba

plast kovová 
farba 1 773 212 1 n.v.

plast pozlátený plast pozlátený 1 773 229 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
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VISIGN FOR STYLE 24

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Style  24

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8614.1artikel 773 281 artikel 773 267

artikel 773 304artikel 801 748 artikel 773 298

artikel 773 328 artikel 773 359artikel 773 311

artikel 773 274

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 281  89,87
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 274  110,39

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 267  127,48

plast čierna 
matná

plast čierna 
matná 1 801 748  200,22

plast lesklá čierna plast lesklá čierna 1 773 304  110,44
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele

plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele
1 773 298  197,15

akryl čierna lesklá plast čierna 
matná 1 773 311  325,28

akryl čierna lesklá
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele
1 773 328  325,28

plast špeciálna 
farba

plast špeciálna 
farba 1 773 335 1 n.v.

plast kovová 
farba

plast kovová 
farba 1 773 342 1 n.v.

plast pozlátený plast pozlátený 1 773 359 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
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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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VISIGN FOR MORE 200

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  More  200

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 
2  množstvami

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8620.1artikel 773 601 artikel 773 588artikel 773 595

artikel 773 564artikel 773 571 artikel 773 632

VISIGN FOR MORE 200 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA

artikel 773 090artikel 773 106

Upozornenie pre elektronické ovládacie dosky 
Upozornenie k  hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v  súlade so  stanoveným účelom je  po rozpoznaní používateľa možné nastaviť 
rôzne hygienické intervaly a  hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Nastaviteľné  
splachovacie množstvá: 3  l, 7,5  l.

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast lesklá čierna
kov matné 

odtiene medi/
zlata

1 773 601  476,02

plast lesklá čierna kov čierna matná 1 773 595  476,02
plast  

pochrómovaný sklo čierna 1 773 588  394,54

plast  
pochrómovaný sklo biela 1 773 571  394,54

plast lesklá čierna drevo morený 
dub 1 773 564  476,02

plast lesklá čierna kov špeciálna 
farba 1 773 618 1 n.v.

plast lesklá čierna kov kovová farba 1 773 625 1 n.v.
plast lesklá čierna kov pozlátený 1 773 632 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

Vzdialené spúšťanie splachovania  Prevista
 Visign  for  More  200
elektronika

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ v spojení s: súprava pre  hrubú stavbu  model  8640.14
 ■ manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 

2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne. 
Vhodné pre inštaláciu v nábytku.
 model  8641.1

tlačidlo bal artikel € 

sklo čierna 1 773 106  289,05
sklo biela 1 773 090  289,05
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VISIGN FOR MORE 201

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  More  201
elektronika

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ možnosť dodatočne objednať: WC rám  na zabudovanie s osvetlením 

 model  8650.1
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  

technika splachovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne. 
 model  8621.1

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

ušľachtilá oceľ 
kefovaná

ušľachtilá oceľ 
kefovaná 1 773 526  333,94

ušľachtilá oceľ 
čierna matná

ušľachtilá oceľ 
čierna matná 1 773 519  333,94

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá 1 773 502  333,94

ušľachtilá oceľ 
špeciálna farba

ušľachtilá oceľ 
špeciálna farba 1 773 533 1 n.v.

ušľachtilá oceľ 
kovová farba

ušľachtilá oceľ 
kovová farba 1 773 540 1 n.v.

ušľachtilá oceľ 
pozlátená

ušľachtilá oceľ 
pozlátená 1 773 557 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

artikel 773 526

artikel 773 557

artikel 773 519 artikel 773 502

Visign for More 201 s osvetleným  
rámom pre zabudovanie.
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VISIGN FOR MORE 202

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  More  202
elektronika
s LED osvetlením

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  

technika splachovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega, 
s  permanentným LED osvetlením

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
 model  8622.1

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

kov biela lesklá kov biela lesklá 1 773 458  641,44

kov biela lesklá kov  
pochrómovaný 1 773 465  641,44

kov špeciálna 
farba

kov špeciálna 
farba 1 773 472 1 n.v.

kov kovová farba kov kovová farba 1 773 489 1 n.v.
kov pozlátený kov pozlátený 1 773 496 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

artikel 773 458 artikel 773 465 artikel 773 496
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VISIGN FOR MORE 204

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  More  204
elektronika

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ možnosť dodatočne objednať: WC rám  na zabudovanie s osvetlením 

 model  8650.1
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  

technika splachovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
 model  8624.1

artikel 773 663

artikel 773 670

artikel 773 656 artikel 773 649

artikel 773 700
krycia doska tlačidlo bal artikel € 

ušľachtilá oceľ 
kefovaná kefovaný kov 1 773 663  354,31

ušľachtilá oceľ 
čierna matná kov čierna matná 1 773 656  354,31

ušľachtilá oceľ 
leštená

kov  
pochrómovaný 1 773 649  354,31

ušľachtilá oceľ 
čierna matná kefovaný kov 1 773 670  354,31

ušľachtilá oceľ 
špeciálna farba

kov špeciálna 
farba 1 773 687 1 n.v.

ušľachtilá oceľ 
kovová farba kov kovová farba 1 773 694 1 n.v.

ušľachtilá oceľ 
pozlátená kov pozlátený 1 773 700 2 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 8 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
2) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
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SENZITÍVNA VISIGN  FOR  STYLE  25

SENZITÍVNA  VISIGN  FOR  MORE  205

Senzitívne Visign for Style a Visign for More

MAXIMÁLNÁ HYGIENA V KÚPEĽNI.
Vzorová čistota, ľahké ošetrovanie a atraktívny dizajn: Bezdotykové senzitívne ovládacie dosky Viega Visign for More 205  
a Visign for Style 25 poskytujú v každej kúpeľni komfort splachovania na najvyššej úrovni. Obe dosky spúšťajú splachovanie  
vtedy, keď sa ruka podrží tesne pred želaným množstvom splachovania. Takto si používatelia užívajú nielen maximálny komfort 
splachovania, ale si zároveň zachovávajú odstup od choroboplodných zárodkov a baktérii. Tak čisté ako dizajn sú aj samotné  
ovládacie dosky: Všetky povrchy sa obzvlášť ľahko udržujú a svoje pozitívne vlastnosti si zachovávajú po dlhé roky.

artikel 774 356  

artikel 774 363  

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Style  25
pre senzitívne ovládanie

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ potlač - lak  so svetelnými odleskami
 ■ bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  

technika splachovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
 model 8615.1

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  More  205
pre senzitívne ovládanie
s LED osvetlením

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové 
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ rám pochrómovaný
 ■ bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, 

technika splachovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega
Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Technické údaje
Nastavenie z  výroby pre  malé splachovacie množstvo cca  3 l
Nastavenie z  výroby pre  veľké splachovacie množstvo cca  6 l
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
 model 8625.1

krycia doska bal artikel € 

plast alpská biela 1 774 356  133,04

krycia doska bal artikel € 

sklo čierna 1 774 363  641,44
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VISIGN FOR LIFE 6

VISIGN FOR LIFE 5

Visign for Life 

OBĽÚBENÁ KLASIKA.
Ovládacie dosky Visign for Life presviedčajú čistým dizajnom a robustnou ovládacou mechanikou. Sú vyhotovené z kvalitného 
plastu a vhodné na ovládanie spredu alebo zhora. S technikou splachovania dvoma množstvami majú ovládacie dosky príkladnú 
spotrebu vody.

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Life  5

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové splachova-
cie nádržky  Prevista

 ■ pre hĺbku revíznej šachty > 60  mm  objednať zvlášť: predlžovacia 
súprava  model  8570.60

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika spla-
chovania 2  množstvami

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
 model 8601.1

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 731  47,78
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 724  70,58

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 717  68,47

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 773 762  47,78
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 773 755  70,58

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 773 748  68,47

artikel 773 731

artikel 773 762

artikel 773 724

artikel 773 755

artikel 773 717

artikel 773 748

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Life  6

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové splachova-
cie nádržky  Prevista

 ■ pre hĺbku revíznej šachty > 60  mm  objednať zvlášť: predlžovacia 
súprava  model  8570.60

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika spla-
chovania 2  množstvami

Vybavenie
súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
 model 8602.1
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artikel 774 325

artikel 774 370

artikel 774 349

artikel 774 332

artikel 774 387 

Visign for Public 

SPOĽAHLIVÉ A ODOLNÉ.
Ovládacie dosky série Visign for Public sú vhodné najmä na použitie vo verejných priestoroch. Ich hladké povrchy uľahčujú  
starostlivosť. Odolný materiál chráni pred vandalmi. Splachovanie sa spúšťa ručne alebo pomocou infračerveného senzora.  
Pri ovládaní pomocou infračerveného senzora rozpozná snímač za krycou doskou bez akéhokoľvek dotyku použitie a  
automaticky vyvolá splachovanie. Splachovacie množstvo a oblasť zaznamenávania pritom možno nastaviť individuálne.

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

ušľachtilá oceľ 
kefovaná

ušľachtilá oceľ 
leštená 1 774 325  172,28

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá 1 774 332  206,74

krycia doska bal artikel € 

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 774 370  673,81
ušľachtilá oceľ biela lesklá 1 774 387  756,58

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

ušľachtilá oceľ 
kefovaná

ušľachtilá oceľ 
kefovaná 1 774 349  129,17

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Public  10

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami, priskrutkovateľná

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8630.1

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Public  11

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,  
technika splachovania 2  množstvami, priskrutkovateľná

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
 model  8631.1

WC ovládacia doska  Prevista
 Visign  for  Public  12
infračervené spúšťanie splachovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové  
splachovacie nádržky  Prevista

 ■ iba v  spojení s: súprava  príslušenstva  model  8655.11
 ■ bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika spla-

chovania 2  množstvami, s  hygienickou funkciou Viega, priskrutkovateľná
Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
Upozornenie
Elektronická súprava  príslušenstva sa  musí objednať samostatne.
 model  8635.1

 VISIGN  FOR  PUBLIC  12

 VISIGN  FOR  PUBLIC  11

 VISIGN  FOR  PUBLIC  10
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Ovládacie dosky Viega Visign

PRÍSLUŠENSTVO PRE EŠTE  
VÄČŠÍ KOMFORT.
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Súprava  príslušenstva
elektronika

 ■ vo výbave: pohonná jednotka  model  8580.29
 ■ pre použitie s: WC ovládacia doska  Prevista    
 ■ napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05  m)
 ■ sieťové napätie 100–240 V  AC/ 50–60  Hz

model 8655.11

WC rám  na zabudovanie pre  systém  Prevista
zarovno s  obkladom

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: podomietková splachovacia 
nádržka  Prevista, zabudovanie WC ovládacej dosky zarovno 
s  obkladom, suchá výstavba

 model 8651.1

WC rám  so zásobníkom tabliet  Prevista
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: čistiace tablety pre  WC,  

podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia 
nádržka 3L

 model 8653.1

WC rám  na zabudovanie pre  systém  Prevista
s LED osvetlením

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky podomietkové splachova-
cie 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
 model 8650.1

OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO K WC

bal artikel € 

1 783 952  189,40

bal artikel € 

1 775 803  516,69

bal artikel € 

1 773 366  50,91

vyhotovenie bal artikel € 

pochrómované 1 775 810  137,86
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Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre

PERFEKTNÝ DIZAJNOVÝ DOPLNOK 
VO VAŠEJ KÚPEĽNI.  
Pri navrhovaní kúpeľne je dôležitý navzájom zladený dizajn. Preto vám Viega ponúka ovládacie dosky pre pisoáre, ktoré budú 
perfektne ladiť s vaším splachovaním toalety. Ani tu sa vašim nárokom na dizajn nekladú žiadne medze.
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artikel 774 486artikel 774 493 artikel 774 479

artikel 774 554

artikel 774 578

artikel 774 585

artikel 774 561 artikel 774 592

artikel 774 530artikel 774 547

artikel 774 516artikel 774 523 artikel 774 509

VISIGN FOR STYLE 21

VISIGN FOR STYLE 23

VISIGN FOR STYLE 20

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  Style  20

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ plast
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil
 model  8610.2

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 774 493  223,45
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 774 486  236,87

plast 
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 774 479  230,16

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 774 523  223,45
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 774 516  236,87

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 774 509  230,16

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  Style  21

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ plast
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil
 model  8611.2

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  Style  23

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ plast
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil
 model 8613.2

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

plast alpská biela plast alpská biela 1 774 554  240,68
plast ušľachtilá 

matná
plast ušľachtilá 

matná 1 774 547  255,10

plast  
pochrómovaný

plast  
pochrómovaný 1 774 530  247,89

plast lesklá čierna plast lesklá čierna 1 774 578  261,60
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele

plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocelet
1 774 561  381,74

akryl čierna lesklá plast čierna 
matná 1 774 592  571,04

akryl čierna lesklá
plast farba 
kefovanej 

ušľachtilej ocele
1 774 585  603,05
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artikel 774 639

artikel 774 677 artikel 774 660 artikel 774 653

artikel 774 622 artikel 774 646

VISIGN FOR MORE 200

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  More  200
infračervené spúšťanie splachovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ plast, sklo, drevo
 ■ bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil elektronický, napájací zdroj
Technické údaje
sieťové napätie 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
Upozornenie
S hygienickou funkciou Viega voliteľne po  1  h, 12  h, 24  h, 72 h  alebo  
168 h  nepoužívania.
Vizuálne oddelenie ovládacej dosky od  steny tieňovou škárou.
 model 8620.2

krycia doska bal artikel € 

plast alpská biela 1 774 639  593,12
plast pochrómovaný 1 774 622  610,92

plast farba kefovanej ušľachtilej ocele 1 774 646  629,24
sklo čierna 1 774 677  863,41
sklo biela 1 774 660  863,41

drevo morený dub 1 774 653  906,58
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Rám na  zabudovanie pisoára  Prevista
zarovno s  obkladom

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: zabudovanie ovládacej dosky 
pre  pisoár zarovno s  obkladom

 ■ plast
 model 8651.2

VISIGN FOR PUBLIC 11

artikel 774 608

artikel 774 684

artikel 774 615

artikel 774 691

VISIGN FOR PUBLIC 12

krycia doska tlačidlo bal artikel € 

ušľachtilá oceľ 
kefovaná

ušľachtilá oceľ 
leštená 1 774 608  288,72

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá

ušľachtilá oceľ 
biela lesklá 1 774 615  303,15

krycia doska bal artikel € 

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 774 684  863,40
ušľachtilá oceľ biela lesklá 1 774 691  906,58

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  Public  11

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ ušľachtilá oceľ
 ■ manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil
 model  8631.2

Ovládacia doska pre  pisoáre  Prevista
 Visign  for  Public  12
infračervené spúšťanie splachovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pisoárový splachovací systém
 ■ ušľachtilá oceľ
 ■ bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie
upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, 
kartušový ventil elektronický, napájací zdroj
Technické údaje
sieťové napätie  230  V/50 Hz
Upozornenie
S hygienickou funkciou Viega voliteľne po  1  h, 12  h, 24  h,  
72 h  alebo 168 h  nepoužívania.
 model  8635.2

vyhotovenie bal artikel € 

pochrómované 1 775 827  293,42
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Viega Advantix Cleviva 

ĽAHKOSŤ DIZAJNOVEJ SLOBODY: 
SPRCHOVÝ ŽLIABOK  
ADVANTIX CLEVIVA.
Kúpeľňa je miestom, kde sa chceme cítiť príjemne. Požiadavky užívateľov  
kúpeľní sú preto adekvátne vysoké: eláme si individuálnu štylizáciu a  
priestor pre realizáciu vlastných nápadov. Práve toto sprchový žliabok  
Advantix Cleviva ponúka: špičkový kúpeľňový dizajn a štylistickú  
slobodu. A čo je najlepšie: všetky nové sprchové žliabky sú  
ľahko a veľmi rýchlo zmontovateľné a skvele si rozumejú  
s každým kúpeľňovým prostredím.

Model: 4981.80
štandardné odtokové teleso 
konštrukčná výška: 95 – 155 mm
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
výkon odtoku: 0,5 – 0,75 l/s*

Model: 4981.81
odtokové teleso pre sanácie
konštrukčná výška: od 70 mm
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
výkon odtoku: 0,4 – 0,7 l/s*

* Kritériá: výška vodnej hladiny, dizajnový vkladací prvok a sitko na zachytávanie nečistôt

Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
dĺžky profilov: 800, 1 000, 1 200 mm
materiál: ušľachtilá oceľ, 1.4301

Model: 4981.90
odtokové teleso kolmé
výška odtoku: od 25 mm
bez zápachového uzáveru
výkon odtoku: 0,5 – 0,6 l/s

Prehľad sortimentu.
Nezávisle od montážnej situácie sa so sprchovým žliabkom Viega Advantix Cleviva dajú zrealizovať takmer všetky zákaznícke 
želania. Súprava je k dispozícii aj ako kompletný žliabok v dĺžkach 800, 1 000, 1 200 mm, v konštrukčnej výške 95 mm (model: 
4981.10) alebo ako sanačný variant (model: 4981.11).

Zistite viac na: 
viega.sk/Advantix-Cleviva
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Model: 4914.90
zvukovo izolačný prvok

Model: 4965.90
nástroj

Model: 4923.5
potrubná priechodka

Model: 4981.60
vkladací prvok Visign C2

Model: 4981.50
vkladací prvok Visign C1

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ povrchovo vedené bodové odvodnenie pre maximálnu hygienu,
 ■ zaklapnuteľná a z výroby upevnená tesniaca manžeta zaručuje najvyššiu 
bezpečnosť,

 ■ odtokový profil poskytuje optimálny tok vody vďaka vnútornému sklonu 
(1 – 2 %),

 ■ najvyššia flexibilita dizajnu vďaka vymeniteľnému vkladaciemu prvku a 
sprchovému profilu,

 ■ možné individuálne polohovanie, vhodné pre montáž ku stene alebo  
voľne do priestoru,

 ■ skrátiteľný sprchový profil pre optimálne prispôsobenie dĺžky,
 ■ spĺňa normu DIN EN 1253.
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  Advantix Cleviva-   sprchový žliabok
s vkladacím prvkom   Advantix Visign C1
(sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách)

 ■ nevhodné pre:   Advantix- rúrková priechodka  protipožiarna ochrana 
R120  model  4923.5

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna 
príruba, tesniaca manžeta z  výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací 
kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 25  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,45–0,55 l/s
 model 4981.11

  Advantix Cleviva- odtok sprchového žliabku
kolmé vyhotovenie

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách)

 ■ bez: zápachový uzáver
Vybavenie
montážna príruba, tesniaca manžeta z  výroby predmontovaná, výškový 
vyrovnávací kus, sitková vložka
Technické údaje
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,6 l/s
 model 4981.90

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 25 MM

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM

  Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku
(sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách)

 ■ nevhodné pre:   Advantix- rúrková priechodka  protipožiarna ochrana 
R120  model  4923.5

Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z  výroby 
predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 25  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,45–0,55 l/s
 model 4981.81

L BH DN vyhotovenie bal artikel € 

800 70 40/50 kefované 1 794 491  1 494,04

1.000 70 40/50 kefované 1 794 507  1 534,41

1.200 70 40/50 kefované 1 794 514  1 581,92

1) možná montážna výška až  155  mm

DN bal artikel € 

50 1 797 270  92,61

BH DN bal artikel € 

70 40/50 1 794 415 1 190,01

1) možná montážna výška až  155  mm
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 Advantix Cleviva- odtok sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  

(v  obložených sprchách)
Vybavenie
zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z  výroby 
predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,55–0,7 l/s
 model 4981.80

  Advantix Cleviva-   sprchový žliabok
s vkladacím prvkom   Advantix Visign C1

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách)

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna 
príruba, tesniaca manžeta z  výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací 
kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,55–0,7 l/s
 model 4981.10

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM

L BH DN vyhotovenie bal artikel € 

800 95–155 40/50 kefované 1 794 460  494,04

1.000 95–155 40/50 kefované 1 794 477  534,41

1.200 95–155 40/50 kefované 1 794 484  581,92

BH DN bal artikel € 

95–155 40/50 1 794 408  190,01
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  Advantix Cleviva- profil sprchového žliabku
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix Cleviva- základné te-

leso sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,   Advantix Cleviva- 
odtok sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

  Advantix Cleviva- vkladací prvok do  sprchového žliabku
Visign C1
jednoduchý vtokový otvor

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix Cleviva- základné teleso 
sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,   Advantix Cleviva- odtok 
sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 model 4981.50

 Advantix Cleviva- vkladací prvok do  sprchového žliabku
Visign C2
dvojitý vtokový otvor

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix Cleviva- základné te-
leso sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- 
odtok sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 model 4981.60

PRÍSLUŠENSTVO   SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV   ADVANTIX CLEVIVA

model L vyhotovenie bal artikel € 

4981.30 800

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 794 118 232,77
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata 1 794 262 397,77

kefovaná ušľachtilá oceľ šampaň 1 794 279 397,77
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna 1 794 224 397,77

kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata 1 794 248 397,77

4981.31 1.000

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 794 125 273,15
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata 1 794 323 481,96

kefovaná ušľachtilá oceľ šampaň 1 794 330 481,96
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna 1 794 286 481,96

kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata 1 794 309 481,96

4981.32 1.200

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 794 132 320,65
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata 1 794 385 587,27

kefovaná ušľachtilá oceľ šampaň 1 794 392 587,27
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna 1 794 347 587,27

kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata 1 794 361 587,27

vyhotovenie bal artikel € 

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 794 095  71,28
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene 

medi/zlata 1 794 040 1 112,19

kefovaná ušľachtilá oceľ šampaň 1 794 156 1 112,19
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna 1 794 002 1 112,19

kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata 1 794 026 1 112,19

1) povrchová úprava PVD

vyhotovenie bal artikel € 

ušľachtilá oceľ kefovaná 1 794 101  80,76
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene 

medi/zlata 1 794 200 1 129,83

kefovaná ušľachtilá oceľ šampaň 1 794 217 1 129,83
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna 1 794 163 1 129,83

kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata 1 794 187 1 129,83

1) povrchová úprava PVD
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Všetko pre dokonalú čistotu
Konštrukcia sprchového žliabku od Viega je vymyslená tak, že 
odtokový profil presne zapadne do obloženia dlažby a nevzniká 
žiadne miesto na možné usadzovanie nečistôt. Rošt nepotre-
bujete nadvihnúť a čistiť priestor pod ním. A keby ste chceli 
vyčistiť vnútro zápachového uzáveru alebo pripojené odpadové 
potrubie, je možné rošt ľahko vybrať. Bežne ale postačí len 
odtokový profil utrieť handričkou.

Flexibilita podľa noriem
Advantix Cleviva možno neobmedzene predlžovať. Profil je na 
koncoch vždy ukončený rovnou plochou, takže je možné tesne 
za sebou zostaviť viac žliabkov naraz. Skrátením rovných kon-
cov profilu až o 10 cm je možné docieliť rôzne medzirozmery.

Pevný, precízne spracovaný materiál
Advantix Cleviva vyniká nielen flexibilitou a jednoduchou  
montážou, ale aj kvalitou materiálu: použitá ušľachtilá oceľ 
1.4301 je vyrobená z materiálu hrúbky 4 mm, ktorý je odolný 
voči skrúteniu a ohybu a teda je nedeformovateľný. Vďaka 
špeciálnej povrchovej úprave sprchového profilu je voda opti-
málne vedená smerom k bodovému odtoku a je tak zaručený 
odtok bez odporu. 

Vkladací prvok sprchového žliabku Advantix Cleviva, vľavo dole Visign C1, 
jednoduchý vtokový otvor, vpravo hore Visign C2, dvojitý vtokový otvor. 
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  Advantix- zvukovoizolačný prvok
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: kúpeľňové a  podlahové odtoky 

  Advantix
 ■ odolné voči starnutiu a  trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤30 MN/m³

 model 4914.90

  Advantix Cleviva- upevňovacia súprava sprchového žliabku
 ■ upínacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky

 model 4981.89

  Advantix- náradie
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: odobranie všetkých roštov  

Advantix
 model  4965.90

Odhrotovač
 model  2043

 Advantix Cleviva- výškový vyrovnávací kus
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix Cleviva-  sprchový 

žliabok  model  4981.10, 4981.11,  Advantix Cleviva- základné teleso 
sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok 
sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 model  4981.84

L B H bal artikel € 

500 350 3 1 790 448 10,34
500 350 8 1 791 650 21,42

  Advantix Cleviva- montážna príruba
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix Cleviva-   sprchový 

žliabok  model  4981.10, 4981.11,   Advantix Cleviva- základné teleso 
sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,   Advantix Cleviva- odtok 
sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 model 4981.83

bal artikel € 

1 797 003  10,70

bal artikel € 

1 794 439 38,00

bal artikel € 

1 689 704  37,35

bal artikel € 

1 151 874 31,22

bal artikel € 

1 794 446 20,23
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 Advantix Cleviva- tesniaca manžeta
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix Cleviva-  sprchový 

žliabok  model  4981.10, 4981.11,  Advantix Cleviva- základné teleso 
sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok 
sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 model  4981.82

 Advantix Cleviva- sitková vložka
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix Cleviva-  sprchový 

žliabok  model  4981.10, 4981.11,  Advantix Cleviva- základné teleso 
sprchového žliabku  model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok 
sprchového žliabku  kolmé vyhotovenie  model  4981.90

 model  4981.85

Odtoková rúrka
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: pripojenie ku  kanalizácii
 ■ nemožno lepiť

 model  4981.86

bal artikel € 

1 794 422 51,07

bal artikel € 

1 794 453 10,71

DN bal artikel € 

40/50 1 794 521 16,61
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Sprchové žliabky Viega Advantix

MENEJ KOMPONENTOV,
VIAC FLEXIBILITY PRI PLÁNOVANÍ.
Kúzlo je v minimalizácii. Prejavuje sa nielen v triezvom vzhľade, ktorý dokonale zapadne do naozaj každej kúpeľne, ale aj v  
malom počte dielov modulárneho systému. Tým je veľmi uľahčené projektovanie. Oba modely žliabkov - do podlahy aj ku stene 
- totiž možno ľubovoľne kombinovať so všetkými odtokmi, nastaviteľnými nožičkami, montážnymi rámami a dizajnovými roštami. 
Rošty možno samozrejme vymieňať aj neskôr. A všetky kombinácie sú zárukou pôsobivého dizajnu, najvyššej kvality a spoľahli-
vej techniky.

pre konštrukčné výšky od 95 mm,
výkon odtoku: 0,5 – 0,55 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
(možnosť skrátenia na sanačný 
model)
model 4982.92

kolmý model pre konštrukčné výšky
od 40 mm, výkon odtoku: 0,9 – 1,1 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
(možnosť protipožiarnej rúrkovej prie-
chodky)
model 4982.94

kolmý model 
bez: zápachový uzáver 
sitková vložka 
výkon odtoku pre  výšku hladiny 
10  mm  1,2 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 
20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

sanačný model pre konštrukčné výšky
od 70 mm, výkon odtoku: 0,4 – 0,45 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
model 4982.93

základné teleso na zabudovanie  
kdekoľvek v podlahe
v piatich dĺžkach 750 – 1 200 mm
model 4982.10

Základné teleso Odtoky

základné teleso na zabudovanie do
steny
v piatich dĺžkach 750 – 1 200 mm
model 4982.20

* Merané pri vodnej hladine 10 – 20 mm nad dlažbou.

Montážne nožičky

(s pogumovanými
nastaviteľnými nožičkami)
model 4982.90

sanačný model
(s pogumovanými
nastaviteľnými nožičkami)
model 4982.91
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Montážne rámy Dizajnové rošty

vyhotovenie bez rámu
s konštrukčnou výškou 12 mm
model 4982.45

hranaté vyhotovenie
model 4982.30

oblé vyhotovenie
model 4982.40

Visign ER11, oblé vyhotovenie
(matný alebo vysoko lesklý)
model 4982.61

Visign ER12, možnosť pokrytia
dlaždicami bez okraja
model 4982.71

Visign ER14, sklené vyhotovenie
(čierne alebo šedé)
model 4982.81

Visign ER10, hranaté vyhotovenie
(matný alebo vysoko lesklý)
model 4982.51

Visign ER13, možnosť pokrytia
dlaždicami s okrajom dookola
model 4982.70

 PRÍNOSY PRE VÁŠ PROJEKT:

 ■ malý odtok, s optimálnym tvarom pre odtokový spád sa stará o dobré 
preplachovanie a menej časté čistenie,

 ■ možnosť jednoduchého čistenia odtoku a profilu, aj čistiacou špirálou,
 ■ k dispozícii v piatich dĺžkach: 750, 800, 900, 1 000 a 1 200 mm,
 ■ najvyššia kvalita pri výbere a spracovaní materiálov,
 ■ moderný, nenápadný dizajn (40 mm), hranatý alebo oblý tvar, v matnom 
alebo vysoko lesklom prevedení, obložiteľný dlažbou s okrajom alebo 
bez, alebo ako sklené vyhotovenie,

 ■ rám v hranatom, oblom vyhotovení alebo ako variant bez rámu,
 ■ spĺňa technické požiadavky ochrany pred hlukom DIN 4109,  
resp. VDI 4100,

 ■ rúrková priechodka Viega Advantix R 120 (príslušenstvo) ako optimálne 
riešenie požiarnej ochrany pri stropných prechodoch.

Nové rámy a rošty v hranatom vyhotovení ...

... v oblom vyhotovení ...

... a tiež ako vyhotovenie bez rámu.
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SPRCHOVÉ ŽLIABKY   ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD  95 MM, KOMPLETNÉ MODELY

  Advantix-   sprchový žliabok
s roštom   Advantix  Visign  ER10

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných 
nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného 
potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus  na DN50, sitková vložka
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300  kg
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.10

  Advantix-   sprchový žliabok
s roštom   Advantix  Visign  ER13

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt s  možnosťou pokrytia dlaždicami, 
súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť 
čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus  na 
DN50, sitková vložka
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300  kg
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.20

L bal artikel €

750 1/19 753 153  457,39

800 1/19 753 160  471,22

900 1/19 753 177  497,40

1000 1/19 753 184  573,05

1200 1/19 753 191  676,20

L bal artikel €

750 1/19 753 207  402,50

800 1/19 753 214  414,11

900 1/19 753 221  436,89

1000 1/19 753 238  502,26

1200 1/19 753 245  593,32
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  Advantix- montážny rám  sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky rošty   sprchových žliabkov 

  Advantix, výška obkladu 12 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 ■ kefované
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

 model  4982.45

Advantix- predlžovacia súprava
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:   Advantix-rošt   sprchových žliabkov, 

predĺženie   (15 – 25  mm) pri  použití obkladu z  prírodného kameňa
 model  4971.70

L bal artikel € 

750 1 745 356  47,46

800 1 745 363  48,90

900 1 745 370  50,54

1000 1 745 387  53,40

1200 1 745 394  59,34

ks bal artikel € 

8 1 593 933  78,30

ks =  počet v  súprave
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L bal artikel €

750 1 736 965 214,73

800 1 736 972 222,03

900 1 736 989 239,05

1000 1 736 996 288,73

1200 1 737 009 344,98

 Advantix- základné teleso sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie 

(v  obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, prípojka pre  odtok žliabku
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300  kg
kontrola kvality podľa  DIN  EN  1253
 model  4982.10

L bal artikel €

750 1 737 016  301,30

800 1 737 023  313,37

900 1 737 030  326,47

1000 1 737 047  344,47

1200 1 737 054  384,14

   Advantix- základné teleso sprchového žliabku
ku stene

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná a  zahnutá na  montáž na  stenu, prípojka 
pre  odtok žliabku
Technické údaje
trieda zaťaženia K=300  kg
Upozornenie
Hrúbka materiálu príruby na  stene dosahuje vrát. zvukovoizolačného pásu 
4,5  mm.
kontrola kvality podľa  DIN  EN  1253
 model  4982.20

ODTOKY ADVANTIX

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žliabku
(sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: montážna výška od  70  mm
Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, 
odtok DN40 otočný, prechodový kus  na DN50
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 25  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,4 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,45 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie  je z  dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný 
projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce 
sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa  DIN  EN  1253
 model  4982.93

ZÁKLADNÉ TELESO   ADVANTIX

bal artikel €

1 737 580 30,29
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  Advantix- zápachový uzáver sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: montážna výška od  95  mm
 ■ dodatočne skrátiteľný na  sanovací model

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, 
odtok DN40 otočný, prechodový kus  na DN50
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  0,55 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti 
pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas 
zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo  strany 
stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou 
živicou!
kontrola kvality podľa  DIN  EN  1253
 model  4982.92

  Advantix- zápachový uzáver sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: montážna výška od  40  mm
 ■ odtok kolmý

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 50  mm
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  0,9 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola kvality podľa  DIN  EN  1253
 model  4982.94

  Advantix- odtok sprchového žliabku
 ■ odtok kolmý
 ■ bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka
Technické údaje
výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm  1,2 l/s
výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

bal artikel €

1 737 573  30,29

DN bal artikel €

50 1 737 597  46,24

DN bal artikel €

40 1 766 955 26,56
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MONTÁŽNE NOŽIČKY

 Advantix- súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žliabku
 ■  konštrukčná výška 95 − 160 mm

 model  4982.90

Advantix- súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žliabku
(sanovací model)

 ■ konštrukčná výška 70 − 95 mm
 model  4982.91

BH ks bal artikel € 

70–95 2 1 737 566  25,79

ks =  počet v  súprave

BH ks bal artikel € 

95–160 2 1 737 559 26,61

ks =  počet v  súprave
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L vyhotovenie bal artikel €

750 kefované 1 736 804  96,36

800 kefované 1 736 811 103,11

900 kefované 1 736 828 107,40

1000 kefované 1 736 835 112,72

1200 kefované 1 736 842 128,68

L vyhotovenie bal artikel €

750 kefované 1 737 061  96,36

800 kefované 1 737 078  103,11

900 kefované 1 737 085  107,40

1000 kefované 1 737 092  112,72

1200 kefované 1 737 108  128,68

L vyhotovenie bal artikel €

750 kefované 1 745 356  47,46

800 kefované 1 745 363  48,90

900 kefované 1 745 370  50,54

1000 kefované 1 745 387  53,40

1200 kefované 1 745 394  59,34

  Advantix- montážny rám  sprchového žliabku
hranatý obrys

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: výška obkladu 8 – 20  mm    
(dlaždica + lepidlo)

 ■ kefované
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix- rošt sprchového 

žliabku   Visign  ER10  model  4982.50, 4982.51,    
Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER13  model  4982.70, 
  Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER12  model  4982.71, 
  Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER14  model  4982.80, 
4982.81

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné

 model  4982.30

 Advantix- montážny rám  sprchového žliabku
oblý obrys

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: výška obkladu 8 – 20  mm 
 (dlaždica + lepidlo)

 ■ kefované
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- rošt sprchového 

žliabku   Visign  ER11  model  4982.60, 4982.61,   
Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER13  model  4982.70, 
 Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER12  model  4982.71, 
 Advantix- rošt sprchového žliabku   Visign  ER14  model  4982.80, 
4982.81

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné

 model  4982.40

  Advantix- montážny rám  sprchového žliabku
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: všetky rošty   sprchových žliabkov 

  Advantix, výška obkladu 12 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 ■ kefované
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

 model  4982.45

  ADVANTIX- MONTÁŽNY RÁM
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L bal artikel €

750 1 737 405  124,39

800 1 737 412  128,46

900 1 737 429  133,90

1000 1 737 436  148,87

1200 1 737 443  181,91

model L vyhotovenie bal artikel €

4982.50 750 kefované 1 737 153  185,74

4982.50 800 kefované 1 737 160  192,29

4982.50 900 kefované 1 737 177  201,50

4982.50 1000 kefované 1 737 184  227,48

4982.50 1200 kefované 1 737 191  274,31

4982.51 750 lesk 1 737 207  185,74

4982.51 800 lesk 1 737 214  192,29

4982.51 900 lesk 1 737 221  201,50

4982.51 1000 lesk 1 737 238  227,48

4982.51 1200 lesk 1 737 245  274,31

model L vyhotovenie bal artikel €

4982.60 750 kefované 1 737 252  185,74

4982.60 800 kefované 1 737 269  192,29

4982.60 900 kefované 1 737 276  201,50

4982.60 1000 kefované 1 737 283  227,48

4982.60 1200 kefované 1 737 290  274,31

4982.61 750 lesk 1 737 306  185,74

4982.61 800 lesk 1 737 313  192,29

4982.61 900 lesk 1 737 320  201,50

4982.61 1000 lesk 1 737 337  227,48

4982.61 1200 lesk 1 737 344  274,31

ADVANTIX- ROŠT

Advantix- rošt sprchového žliabku
 Visign  ER10
hranatý obrys

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
výška obkladu 6 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka

  Advantix- rošt sprchového žliabku
 Visign  ER11
oblý obrys

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
výška obkladu 6 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka

  Advantix- rošt sprchového žliabku
 Visign  ER12

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: vloženie obkladu z  dlaždíc alebo 
prírodného kameňa v  ľubovoľnej výške

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka, izolačná príruba 
popieskovaná
model 4982.71
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artikel 745 400: Súprava príslušenstva sprchového žliabku Advantix 
pre obklady z prírodného kameňa 23 až 36 mm. Vhodné pre montážny 
rám sprchového žliabku Advantix, artikel 736 804 a artikel 737 061.

artikel 593 933: Predlžovacia súprava Advantix pre sprchový žliabok 
Advantix pre rošty sprchového žliabku Advantix, predĺženie 15-25 mm 
pri použití obkladu z prírodného kameňa.

L bal artikel €

750 1 737 351  130,93

800 1 737 368  135,21

900 1 737 375  140,94

1000 1 737 382  156,70

1200 1 737 399  191,47

model L vyhotovenie bal artikel €

4982.81 750 sklo číre/
svetlošedé 1 737 504 481,49

4982.81 800 sklo číre/
svetlošedé 1 737 511 541,68 

4982.81 900 sklo číre/
svetlošedé 1 737 528 601,86

4982.81 1000 sklo číre/
svetlošedé 1 737 535 662,04

4982.81 1200 sklo číre/
svetlošedé 1 737 542 722,23

4982.80 750 sklo číre/čierne 1 737 450 481,49
4982.80 800 sklo číre/čierne 1 737 467 541,68
4982.80 900 sklo číre/čierne 1 737 474 601,86
4982.80 1000 sklo číre/čierne 1 737 481 662,04
4982.80 1200 sklo číre/čierne 1 737 498 722,23

  Advantix- rošt sprchového žliabku
 Visign  ER14

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
výška obkladu 6 – 18  mm  (dlaždica + lepidlo)

 ■ jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
 ■ výškovo nastaviteľné

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka,  
prvok z  ušľachtilej ocele štvorcový

  Advantix- rošt sprchového žliabku
 Visign  ER13

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: vloženie obkladu z  dlaždíc alebo 
prírodného kameňa v  ľubovoľnej výške

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301
 ■ výškovo nastaviteľné, rošt s  obrubou 10  mm

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka
 model  4982.70
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Viega Advantix Vario 

INDIVIDUALITA VO SVOJEJ  
NAJKRAJŠEJ PODOBE.
Plánovanie s maximálnou flexibilitou: Vario sa dá zabudovať do steny, na stenu alebo
voľne v miestnosti – voliteľne v rovnej línii, v tvare L alebo U, prispôsobený architektúre
a potrebnému výkonu odtoku. 

Zistite viac na:  
viega.sk/Advantix-Vario

1 2

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 2800 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.

S konfigurátorom Advantix Vario získate 
jednoducho a rýchlo zoznam kompo-
nentov potrebných pre vašu individuál-
nu inštaláciu.

 viega.sk/Konfigurator- 
 Advantix-Vario
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   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný
model 4965.10

   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania, 70  mm
(sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný
model 4966.10

   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žliabku
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- základné teleso 

sprchového žliabku  model  4965.10, 4966.10
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

model Visign L vyhotovenie bal artikel € 

4965.30 SR1 300–1200 kefované 1 686 284  89,84
4965.31 SR2 300–1200 lesk 1 686 291  107,77
4965.32 SR3 300–1200 čierna farba 1 711 870  261,50
4965.33 SR4 300–1200 biela 1 711 887  261,50

L BH DN bal artikel € 

300–1200 95–150 40/50 1 686 277  359,40

L BH DN bal artikel € 

300–1200 70–95 40/50 1 721 671  400,43

Sprchový žliabok
s možnosťou plynulého skracovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ vo výbave:   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žliabku 
 model  4965.30

Vybavenie
súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie krytky, odtoková súprava 
samočistiaca, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový 
vyrovnávací kus, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka 
na  odrezanie 
model 4965.20

KOMPLETNÁ ZOSTAVA ADVANTIX VARIO

L BH DN vyhotovenie bal artikel € 

300–1200 95–150 40/50 kefované 1 704 353  500,10
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PRE ODVODNENIE V DĹŽKE OD 800 DO 2.400 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:
(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žliabkov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s)

   Advantix  Vario- spojovací kus
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: spojenie dvoch   sprchových žliabkov
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- základné teleso 

sprchového žliabku  model  4965.10,   sprchový žliabok  model  4965.20, 
   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku  model  4966.10

 ■ plast vysoko kvalitný
model 4965.12

Viega Advantix Vario

DĹŽKA JE INDIVIDUÁLNA.

   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žliabku
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- základné teleso 

sprchového žliabku  model  4965.10, 4966.10
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

2 x

model Visign L vyhotovenie bal artikel € 

4965.30 SR1 300–1200 kefované 1 686 284  89,84
4965.31 SR2 300–1200 lesk 1 686 291  107,77
4965.32 SR3 300–1200 čierna 1 711 870  261,50
4965.33 SR4 300–1200 biela 1 711 887  261,50

L B bal artikel € 

210 110 1 708 917  116,93

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

2 x

model L BH DN bal artikel €

4966.10 300–1200 70–95 40/50 1 721 671  400,43

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

model L BH DN bal artikel €

4965.10 300–1200 95–150 40/50 1 686 277  359,40

2 x

   Advantix  Vario- súprava   príslušenstva
model 4965.50

vyhotovenie bal artikel € 

kefované 1 711 795  73,90
lesk 1 711 801  73,90

čierna 1 711 818  129,28
biela 1 711 825  129,28
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PRE ODVODNENIE V DĹŽKE OD 800 DO 2.400 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:
(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žliabkov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s)

PRE ZOSTAVY V DĹŽKACH 2.400 AŽ 2.800 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

  Advantix  Vario- zakončovací kus
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: predĺženie
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso 

sprchového žliabku  model  4965.10,  sprchový žliabok  model  4965.20
 ■ plast vysoko kvalitný

model 4965.16

  Advantix  Vario- súprava mostíkového roštu sprchového žliabku
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

1 – 2 x

1 – 2 x

model Visign L vyhotovenie bal artikel € 

4965.60 SR1 200 kefované 1 711 832  116,93
4965.61 SR2 200 lesk 1 711 849  116,93
4965.62 SR3 200 čierna 1 711 856  212,30
4965.63 SR4 200 biela 1 711 863  212,30

L B bal artikel € 

275 110 1 708 931  135,37
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Viega Advantix Vario – rohový variant

VŽDY V NAJLEPŠEJ FORME.

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:

2 x 2 x

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm 
(sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
s možnosťou plynulého skracovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka 
(v  obložených sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

model L BH DN bal artikel €

4966.10 300–1200 70–95 40/50 1 721 671  400,43

model L BH DN bal artikel €

4965.10 300–1200 95–150 40/50 1 686 277  359,40
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   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žliabku
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- základné teleso 

sprchového žliabku  model  4965.10, 4966.10
 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

   Advantix  Vario- spojovací kus 90°
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

spojenie dvoch   sprchových žliabkov
 ■ plast vysoko kvalitný

   Advantix  Vario- súprava   príslušenstva
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- spojovací kus   

90°  model  4965.14, 4966.14
model 4965.51

Dĺžky obidvoch sprchových žliabkov 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 57).

2 x

vyhotovenie bal artikel € 

kefované 1 711 788  73,90
lesk 1 711 757  73,90

čierna 1 711 771  129,28
biela 1 711 764  129,28

model L1 L2 B bal artikel € 

4965.14 290 290 110 1 708 924 159,97

4966.14 290 290 110 1 721 688  149,50

model Visign L vyhotovenie bal artikel € 

4965.30 SR1 300–1200 kefované 1 686 284  89,84
4965.31 SR2 300–1200 lesk 1 686 291  107,77
4965.32 SR3 300–1200 čierna 1 711 870  261,50
4965.33 SR4 300–1200 biela 1 711 887  261,50
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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.

 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.
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   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žliabku
stena

 ■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario- základné  
teleso sprchového žliabku ku stene model 4967.10, 4968.10

 ■ ušľachtilá oceľ 1.4301

   Advantix  Vario- súprava   príslušenstva sprchového žliabku
stena

 ■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi:    Advantix  Vario- mostíkový rošt 
sprchového žliabku  ku  stene  model  4967.30, 4967.31, 4967.32, 
4967.33

model 4967.86

model Visign L vyhotovenie bal artikel € 

4967.30 SR1 300–1200 kefované 1 736 569  99,70
4967.31 SR2 300–1200 lesk 1 736 576  99,70
4967.32 SR3 300–1200 čierna 1 736 583  244,41
4967.33 SR4 300–1200 biela 1 736 590  244,41

vyhotovenie bal artikel € 

kefované 1 736 606  56,00
lesk 1 736 613  56,00

čierna 1 736 620  86,36
biela 1 736 637  86,36

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
stena
s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žliabku
stena
s možnosťou plynulého skracovania

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 
sprchách) alebo tesniaci pás

 ■ plast vysoko kvalitný

model L BH DN bal artikel €

4968.10 300–1200 70–100 40/50 1 736 736  456,68

model L BH DN bal artikel €

4967.10 300–1200 90–160 40/50 1 736 552  456,68
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   Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok
základné teleso

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka  
(v  obložených sprchách) s  tesniacim pásom

 ■ nevhodné pre:   Advantix- nástavbový prvok  model  4994
 ■  systémový  rozmer 100,  systémový  rozmer 145
 ■ bez: nástavec

model 4914.2 

Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix

ZO SPRCHOVANIA SA STÁVA  
ZÁŽITOK.
Stavebnicový systém Advantix pre najrôznejšie varianty odvodnenia kúpeľní v privátnych výstavbách. Všetky modely spájajú 
kvalitné materiály, vysoký odtokový výkon, jednoduchá a bezpečná montáž a údržba.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX

DN BH OV bal artikel € 

50 85–120 ✓ 1 669 232 148,68

OV =  odtok vodorovný

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX

základné teleso nasadzovací rám

  Advantix- nástavec s  rámom  
hranatý tvar
model 4949.1

Advantix- nástavec s  rámom 
okrúhly tvar
model 4962

Rošt Visign, hranatý

Rošt Visign, okrúhly

Jednotlivé komponenty si poskladáte sami.  
Získate tak ten pravý odtok práve pre vás.

ZOSTAVTE SI SVOJU SÚPRAVU SAMI.
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 Advantix- rošt Visign  RS1
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.1

 Advantix- rošt  Visign  RS2
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.2

 Advantix- rošt Visign  RS3
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.3

 Advantix- rošt Visign  RS4
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.4 

 Advantix- rošt  Visign  RS5
jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

 Advantix- nástavec s  rámom
 ■ nevhodné pre:  Advantix- rošt   Visign  RS5 

 model  4976.20, 4976.21
 ■  systémový  rozmer 100

model 4949.1

 Advantix- nástavec s  rámom
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: 

 Advantix-rošt okrúhly Ø  110  mm
 ■  systémový  rozmer 100

model 4962

  Advantix- rošt Visign  RS11
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.1

Advantix- rošt  Visign  RS12
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.2

  Advantix- rošt RS13
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.3

  Advantix- rošt Visign  RS15
jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

  Advantix- nástavec
možnosť pokrytia dlaždicami
model 4932.2

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX

ROŠTY VISIGN, HRANATÉ

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE

L B H bal artikel € 

94 94 5 1 492 281 163,13

L B H bal artikel € 

94 94 5 1 492 304 163,13

L B H bal artikel € 

94 94 5 1 492 298 163,13

L B H bal artikel € 

94 94 5 1 492 311 163,13

L B bal artikel € 

100 100 1 488 987 48,46

L B bal artikel € 

100 100 1 709 112 74,69

Ø H bal artikel € 

110 5 1 586 423 163,13

Ø H bal artikel € 

110 5 1 586 447 163,13

Ø H bal artikel € 

110 5 1 586 430 163,13

Ø bal artikel € 

120 1 586 416 61,77

model L BH DN vyhotovenie bal artikel € 

4976.10 94 94 5 sklo číre/
svetlošedé 1 617 127 342,60

4976.11 94 94 5 sklo číre/
čierne 1 617 141 342,60

model Ø BH vyhotovenie bal artikel € 

4976.30 110 5 sklo číre/
svetlošedé 1 617 165 342,60

4976.31 110 5 sklo číre/
čierne 1 617 189 342,60
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DN BH OV bal artikel € 

50 85–120 ✓ 1 669 232 148,68

OV =  odtok vodorovný

  Advantix- nástavec s  rámom
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: 

  Advantix-rošt 143x143  mm
 ■  systémový  rozmer 145

model 4949.3

  Advantix- nástavec s  rámom
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: 

  Advantix-rošt okrúhly Ø  145  mm
 ■  systémový  rozmer 145

model 4963

   Advantix  Top- kúpeľňový odtok
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 

sprchách) s  tesniacim pásom
 ■ nevhodné pre:   Advantix- nástavbový prvok  model  4994
 ■  systémový  rozmer 100, systémový rozmer 145

model 4914.2 

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX

Hranatý alebo okrúhly?
Vyberte si vhodný  
nástavec s rámom  

a rošt z pravej strany.

L B bal artikel € 

150 150 1 489 038 84,46

Ø bal artikel € 

155 1 586 409 77,28

Podlahové odtoky Viega Advantix

FLEXIBILNÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
PRE VŠETKY DRUHY PROJEKTOV.
Sortiment výrobkov Advantix sa vďaka našim technickým odborníkom neustále
vyvíja a zdokonaluje – výsledkom sú vhodné odtoky pre všetky typy stavieb.
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L B H bal artikel € 

143 143 � 1 554 040 1 34,09
143 143 5 1 554 859 2 43,74

1) nepriskrutkovateľný
2) priskrutkovateľný

L B H bal artikel € 

143 143 � 1 492 328 180,27

L B H bal artikel € 

143 143 � 1 492 342 180,27

L B H bal artikel € 

143 143 � 1 492 335 180,27

L B H bal artikel € 

143 143 � 1 492 359 180,27

  Advantix- rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301, ťahaný
model 4933.4 

  Advantix- rošt  Visign  RS1
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.1

  Advantix- rošt Visign  RS2
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.2

  Advantix- rošt Visign  RS3
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.3

Advantix- rošt Visign RS4
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.4

Advantix- rošt Visign RS5
model 4976.20
jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

  Advantix- rošt Visign  RS11
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4963.1

ROŠTY VISIGN, HRANATÉ

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE

model L B H vyhotovenie bal artikel € 

4976.20 143 143 5 sklo číre/
svetlošedé 1 617 134* 456,84

4976.21 143 143 5 sklo číre/
čierne 1 617 158* 456,84

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

Ø H bal artikel € 

145 5 1 586 669 180,27
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 Advantix- kúpeľňový odtok
 ■  systémový  rozmer 100

model 4926

 Advantix- kúpeľňový odtok
 ■  systémový  rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

model 4936.3

 Advantix- kúpeľňový odtok
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: izolačná stierka (v  obložených 

sprchách) s  tesniacim pásom
 ■  systémový  rozmer 100

model 4939

KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY ADVANTIX

DN OK bal artikel €  

50 ✓ 1 583 224 1 121,53
50 ✓ 1 617 271 2 156,60

OK =  odtok kolmý
1) nástavec s  rámom plast
2) nástavec s  rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

DN OV bal artikel € 

50 ✓ 1 565 701 186,48

OV =  odtok vodorovný

DN OK bal artikel € 

50 ✓ 1 556 914 57,29

OK =  odtok kolmý
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 Advantix- kúpeľňový odtok
 ■  systémový  rozmer 100

model 4935.1

 Advantix- kúpeľňový odtok
 ■  systémový  rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

model 4936.2

Advantix- podlahový odtok
 ■  systémový  rozmer 145

model 4951.1

PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX

DN OV bal artikel €  

50 ✓ 1 583 217 1 57,11
50 ✓ 1 583 248 2 156,60

OV =  odtok vodorovný
1) nástavec s  rámom plast
2) nástavec s  rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

DN OV bal artikel €  

50 ✓ 1/10 557 119 27,79

OV =  odtok vodorovný

DN d H1 H2 VO  
10 [l/s]

VO  
20 [l/s] OK bal artikel €  

50 50 160 50 0,65 1,5 ✓ 1 557 188  73,12
70 75 175 65 0,7 1,6 ✓ 1 557 195  73,12
70/ 
100  190 85 0,9 1,4 ✓ 1 557 201  73,12

VO 10 =  výkon odtoku pre  výšku hladiny 10  mm
VO 20 =  výkon odtoku pre  výšku hladiny 20  mm
OK =  odtok kolmý
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Vaňové armatúry Viega

NADČASOVÝ DIZAJN,
INOVATÍVNA TECHNIKA.

  Multiplex- odtok/prepad Visign  M5
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou
Vybavenie

 ■ otočná rozeta chrómovaná, kuželík  ventilu pochrómovaný, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný

MULTIPLEX

model DN DB L H ŠV SP V52 bal artikel €  

6162.45 40/50 560 100–260 180–400 ✓ ✓ 24 101 909  85,93
6163.45 40/50 725 130–370 180–430 ✓ ✓ 10 138 561  94,08

ŠV =  štandardné vane, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Útla konštrukcia s minimálnymi požiadavkami na priestor, veľmi kvalitné spracova-
nie, ocenený dizajn a presvedčivý výkon sú iba niektorými z vlastností, ktoré spĺňajú 
vysoké požiadavky na funkčné vaňové súpravy pre moderné kúpeľne.

Multiplex Trio MT5 s funkciou prítoku
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  Multiplex- odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou

 ■ bez: otočná rozeta, kuželík  ventilu
Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný

  Multiplex- výbavová súprava Visign  M5
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
Vybavenie
otočná rozeta, kuželík  ventilu
model 6162.01

  Multiplex- výbavová súprava Visign  M3
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
Vybavenie
otočná rozeta, kuželík  ventilu
model 6154.0

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX

  Multiplex- výbavová súprava  Visign  M9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie
rozeta na  prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruba, kuželík  ventilu
model 6171.0

MULTIPLEX  FUNKČNÁ JEDNOTKA

model DN DB L H ŠV SP AV V52 bal artikel €  

6162.1 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 24 103 071  64,18
6163.1 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 111 069  72,27
6163.2 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 308 889  83,92

ŠV =  štandardné vane, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, AV = kúpacie vane s  atypickou dĺžkou 
V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 1 576 325  52,69
plast biela 1 735 913  138,96

plast špeciálna farba 1 765 910 1 n.v.
plast kovová farba 1 765 927 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

vyhotovenie bal artikel €  

plast pochrómovaný 10 721 244  19,84
plast ušľachtilá matná 1 735 906  98,17

plast farba kefovanej ušľachtilej ocele 1 735 890  135,10
plast biela 1 735 883  67,30

plast čierna matná 1 806 118  152,54
plast špeciálna farba 1 765 873 1 n.v.
plast kovová farba 1 765 880 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 1 724 597 95,65

Nové
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Rotaplex- odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou

 ■ bez: otočná rozeta, krytka
Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°

Rotaplex- výbavová súprava  Visign  R3
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
Vybavenie
otočná rozeta, krytka
model 6156.0

Rotaplex- výbavová súprava  Visign  R5
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
Vybavenie
otočná rozeta, krytka
model 6142.01

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX

ROTAPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 1 586 508 85,12
plast špeciálna farba 1 773 427 1 n.v.
plast kovová farba 1 773 434 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

vyhotovenie bal artikel €   

plast pochrómovaný 1 721 558 34,00
plast špeciálna farba 1 773 397 1 n.v.
plast kovová farba 1 773 403 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

model DN DB L H SP AV V90 bal artikel €  

6142.32 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 488 659  203,28
6142.33 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 574 956  252,81

DB =  dĺžka bovdenového lanka, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, AV = kúpacie vane s  atypickou dĺžkou 
V90 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90 
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SIMPLEX

Simplex- rozeta
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: konštrukčný rad  od 2009

model 6168.02

Kuželík  ventilu
 ■ pre následujúce produkty a  použitie:  Multiplex,   Multiplex  Trio, Simple

model 6168-035

Simplex- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou
Vybavenie

 ■ prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík  ventilu  
pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil ušľachti-
lá oceľ

SIMPLEX

VYBAVENIE PRE ODTOK/PREPAD SIMPLEX

vyhotovenie bal artikel € 

pochrómované 1 657 406 19,49

vyhotovenie bal artikel € 

pochrómované 50 215 392 12,77

model DN DB ŠV SP V52 bal artikel €  

6168.45 40/50 560 ✓  ✓ 25 285 357  34,43
6168.46 40/50 725  ✓ ✓ 25 595 678  64,91

DB =  dĺžka bovdenového lanka; ŠV =  štandardné vane; SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením; V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Simplex- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou
Vybavenie

 ■ prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu po-
chrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

model DN DB ŠV V52 bal artikel €  

6168 40 560 ✓ ✓ 15 106 447 33,89

DB =  dĺžka bovdenového lanka; ŠV =  štandardné vane; V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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   Multiplex  Trio- odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 ■ bez: otočná rozeta, rozeta na  prepade, kuželík  ventilu

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil 
pochrómovaný

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO

Modely, u ktorých možno zdvihnúť hladinu vody vo vani
 ■ 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 prida-
nie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súpra-
ve Multiplex Trio

Obr. 1: Bez funkcie nadvihnutia vodnej hladiny odteká voda priamo
do spodnej časti odtoku.

Obr. 2: S funkciou nadvihnutia hladiny odteká voda až v okamžiku
dosiahnutia hornej časti rozety - výška naplnenia vane môže byť
zvýšená o 5 cm.

model DN DB L H ŠV SP AV V52 bal artikel €  

6161.52 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 10 725 778  176,53
6161.62 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 727 970  201,90
6161.72 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 987  272,69

DB =  dĺžka bovdenového lanka, ŠV =  štandardné vane, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, AV = kúpacie vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 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 vhod-
né pre skoro všetky druhy vaní.
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   Multiplex  Trio- výbavová súprava Visign  MT5
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Multiplex  Trio- odtok/prepad  

funkčná jednotka  model  6161.52, 6161.62, 6161.72
model 6161.01

   Multiplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
funkčná jednotka odtoku/prepadu

 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Multiplex  Trio- odtok/prepad  
funkčná jednotka  model  6161.52, 6161.62, 6161.72

model 6170.0

   Multiplex  Trio- výbavová súprava Visign  MT3
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  

funkčná jednotka odtoku/prepadu
 ■ pre použitie s  následujúcimi produktmi:    Multiplex  Trio- odtok/prepad  

funkčná jednotka  model  6161.52, 6161.62, 6161.72
Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, kuželík  ventilu
model 6161.13

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX TRIO

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 1 725 792  208,95
plast biela 1 725 822  352,23

plast špeciálna farba 1 766 504 1 n.v.
plast kovová farba 1 766 511 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 1 724 580 288,50

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 10 725 785  199,02
plast čierna matná 1 806 125  416,09

plast ušľachtilá matná 1 732 486  333,89
plast ušľachtilá mosadz 1 732 493  480,34

plast farba kefovanej ušľachtilej ocele 1 732 509  404,04
plast biela 1 725 815  352,72

plast špeciálna farba 1 766 474 1 n.v.
plast kovová farba 1 766 481 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

Nové
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 Rotaplex  Trio- odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 ■ bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na  prepade

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°

 Rotaplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  RT5

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, krytka
model 6141.01

 Rotaplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  RT3

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie:  
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, krytka
model 6141.02

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX TRIO

ROTAPLEX TRIO FUNKČNÁ JEDNOTKA

model DN DB L H SP AV V90 bal artikel €  

6141.62 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 949   343,31
6141.72 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 956   385,41

DB =  dĺžka bovdenového lanka, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, AV = kúpacie vane s  atypickou dĺžkou
V 90 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90

vyhotovenie bal artikel   € 

plast pochrómovaný 1 732 530 180,67
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele 1 732 547 485,25

plast biela 1 732 523 361,00

plast špeciálna farba 1 773 113 1 n.v.

plast kovová farba 1 773 120 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

vyhotovenie bal artikel €   

plast pochrómovaný 1 734 107  180,67
plast špeciálna farba 1 773 144 1 n.v.
plast kovová farba 1 775 056 1 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!
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SIMPLEX TRIO

 Simplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  MT5 

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu
pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá 
oceľ

Menej je viac.
Trio s prívodom 

vody cez 
prepadové teleso.

model DN DB ŠV SP V52 bal artikel €

6166.41 40/50 560 ✓ ✓ 10 728 007  296,24
6166.42 40/50 725 ✓ 10 728 014 316,28

DB =  dĺžka bovdenového lanka, ŠV =  štandardné vane, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením; V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Viega Multiplex Trio F

INOVATÍVNE NAPÚŠŤANIE ZOSPODU
PRE NAJVYŠŠÍ KOMFORT.
Multiplex Trio F je nielen veľmi atraktívny. Pri tichom napúšťaní vody zospodu dokáže byť tiež veľmi nenápadný. Prítok a odtok 
sú oddelené, majú poistku proti spätnému toku a potrubný prerušovač s certifikátom DVGW.
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  Multiplex  Trio  F- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za kúpacou vaňou

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  odtokové teleso
Vybavenie
otočná rozeta  Visign  M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk  45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, 
 DIN  EN  1717 zabezpečovacie zariadenie DB s  rozetou RU2

MULTIPLEX TRIO-F 

model DN DB L H ŠV SP AV V52 bal artikel €

6145.4 40/50 560 100–260 180–350 ✓   ✓ 1 672 027  641,03
6145.5 40/50 725 130–370 180–370  ✓  ✓ 1 675 462  649,69
6145.6 40/50 1070 130–680 180–430   ✓ ✓ 1 675 479  712,43

DB =  dĺžka bovdenového lanka, ŠV =  štandardné vane, SP = kúpacie vane so  stredovým pripojením, AV = kúpacie vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre kúpaciu vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Viega Multiplex Trio E, E2, E3

PLNOAUTOMATICKÉ PRE
DOKONALÝ RELAX.
Viega Multiplex Trio E prináša do kúpeľne moderné technológie. Inteligentný ovládací prvok sa dá ovládať cez WiFi  
a internet – tiež keď ste na cestách, celkom jednoducho mobilným telefónom, tabletom, počítačom alebo notebookom.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ ovládanie na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu  
počítača alebo notebooku,

 ■ veľký priestor pre individuálne usporiadanie – viditeľná časť obslužnej 
jednotky potrebuje iba málo miesta,

 ■ montáž na okraji vane alebo pomocou rozširujúcej sady na stene,
 ■ plnoautomatická regulácia teploty vody, prívodného množstva, výšky 
naplnenia – a to aj vtedy, keď ste ešte len na ceste domov,

 ■ pamäťová funkcia na uloženie individuálnych nastavení,
 ■ samočinné napúšťanie vane pri vyvolaní pamäťovej funkcie,
 ■ obzvlášť bezpečné vďaka ochrane proti pretečeniu,
 ■ skryté umiestnenie miesiacej jednotky.
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   Multiplex  Trio  E- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpacej vane  
(elektronicky riadené), v  spojení s     Multiplex  Trio,    Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio  (voliteľná elektrická prevádzka)

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Multiplex  Trio  E- modul WiFi 
 model  6146.224

 ■ elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné 
na  diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) 
priamo alebo cez  internet s  WiFi modulom    Multiplex  Trio  E

model 6146

   Multiplex  Trio  E2- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpacej vane  
(elektronicky riadené), v  spojení s     Multiplex  Trio,    Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio  (voliteľná elektrická prevádzka)

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Multiplex  Trio  E- modul WiFi 
 model  6146.224

 ■ elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné 
na  diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) 
priamo alebo cez  internet s  WiFi modulom    Multiplex  Trio  E

model 6146.2

   Multiplex  Trio  E3- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická

 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpacej vane  
(elektronicky riadené), v  spojení s     Multiplex  Trio,    Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio  (voliteľná elektrická prevádzka)

 ■ možnosť dodatočne objednať:    Multiplex  Trio  E- modul WiFi 
 model  6146.224

 ■ elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné 
na  diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) 
priamo alebo cez  internet s  WiFi modulom    Multiplex  Trio  E

model 6146.215

   Multiplex  Trio  E- modul WiFi
 ■ pre nasledujúce produkty a  použitie: ovládanie na  diaľku 

   Multiplex  Trio  E  prostredníctvom mobilných zariadení  
(Android, iOS, Windows) priamo alebo cez  internet

 ■ pre použitie s následujúcimi produktmi: Multiplex Trio E- armatúra mo-
del 6146, Multiplex Trio E2-armatúra model 6146.2, Multiplex Trio 
E3-armatúra model 6146.215

 ■ nie je  potrebná aplikácia, keďže ovládanie sa  uskutočňuje 
cez  prehliadač (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox)  
mobilného koncového zariadenia

model 6146.224

bal artikel € 

1 708 870 536,37

bal artikel € 

1 682 972 2.930,37

bal artikel € 

1 684 655 3.208,88

bal artikel € 

1 662 295 2.453,07
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Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky

PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY
NA DIZAJN A VÝKON ODTOKU.
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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ODTOKY TEMPOPLEX S KRYTKOU

  Tempoplex- odtok
 ■ krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný,  

odtokový oblúk  45°
model 6961

  Tempoplex- odtok BH  60  mm
 ■ krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný,  

odtokový oblúk  45°
model 6963

Krytka
pre nasledujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka,  Tempoplex, 
  Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm
model 6964.0

  Tempoplex- odtok 
 ■ zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk  45°, krytka pochrómo-

vaná
model 6956EX

vyhotovenie bal artikel € 

plast pochrómovaný 5 649 982 32,01
plast čierna matná 1 806 132  97,25
plast špeciálna farba 1 775 0701 n.v.
plast kovová farba 1 775 0871 n.v.

1) Dodacia lehota u  individuálnej výroby na  želanie zákazníka: 10 týždňov 
plus doprava. Vrátenie tovaru nie  je možné!

Ø H DN D90 bal artikel €

115 80 40/50 ✓ 1/10 575 601 79,91

D90 =  pre  sprchové vaničky s  Ø  odtokového otvoru 90

Ø H DN D90 bal artikel €

115 60 40/50 ✓ 1/10 634 100 69,19

D90 =  pre  sprchové vaničky s  Ø  odtokového otvoru 90

Ø DN D90 bal artikel €

120 40/50 ✓ 10 364 786  29,46

D90 =  pre  sprchové vaničky s  Ø  odtokového otvoru 90

Nové

TEMPOPLEX PLUS

 Tempoplex- odtok
funkčná jednotka

 ■ bez: krytka
 model  6965.1

Ø H DN D90 bal artikel €

115 81 40/50 ✓ 1 801 793 47,65

D90 =  pre  sprchové vaničky s  Ø  odtokového otvoru 90

  Tempoplex  Plus- odtok
vysoký výkon odtoku

 ■ krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka 
vodorovná s nastaviteľným guľovým kĺbom

model 6960

DN Ø H D90 bal artikel €

50 115 90 ✓ 1 578 916 93,05

H =  výška; D90 =  pre  sprchové vaničky s; Ø  odtokového otvoru 90

Nový
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Umývadlové odtoky Viega

DIZAJN A TECHNIKA
PRE VŠETKY INŠTALÁCIE.
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.

 VÝHODY PRE VÁS:

 ■ veľmi kvalitná odtoková technika s jednoduchou 
montážou,

 ■ univerzálne a vretenové ventily Visign s krytkou 
alebo s klick-uzáverom,

 ■ rôzne dizajnové sifóny,
 ■ fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze 
alebo plastu.
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Eleganta- fľaškový zápachový uzáver
 ■ mosadz pochrómovaná

Vybavenie
nastaviteľná rúrka 200  mm, odtoková rúrka 310  mm,  
rozeta Ø32xØ80xV 15  mm
model 5788

Fľaškový zápachový uzáver
 ■ mosadz

Vybavenie
Ø  misky 50  mm, nastaviteľná rúrka 75  mm, odtoková rúrka 200  mm
model 5753

Univerzálny ventil  Visign  V1
 ■ mosadz pochrómovaná
 ■ uzatvárateľný

model 5439

Rúrkový zápachový uzáver
 ■ mosadz pochrómovaná

model 5611

Univerzálny ventil  Visign  V2
 ■ mosadz pochrómovaná
 ■ uzatvárateľný

model 5441

UNIVERZÁLNE VENTILY

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY

G DN vyhotovenie bal artikel € 

1¼ 32 verchromt 25 100 674 28,98

G DN bal artikel €

1¼ 32 1 440 190 217,33

G DN d L1 L2 H1 H2 bal artikel €

1¼ 32 75 170 140–190 110 50 305 611 21,11
1¼ 38 85 200 160–220 125 1 123 451 93,80
1¼ 38 85 200 140–200 125 1 122 515 93,80

G Ø bal artikel €

1¼ 63 1 492 687 108,79

G Ø bal artikel €

1¼ 63 1 492 809 181,10
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Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 (0) 2722 61-1572

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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