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Přestěnový instalační systém pro  hrázděné konstrukce 
vytvářené ze  strany stavby ve  stavebních objektech, 
s  komponentami pro  sanitární prvky připravenými 
k  montáži. 
 
Prvky  Viega  Eco  Plus

 ■ robustní rámová konstrukce z  oceli povrstvená práškovou 
technologií

 ■ připevnění do  kovových nebo dřevěných hrázděných 
konstrukcí, přímo na  stěnu se  dvěma připevňovacími body 
nebo s  montážními kolejnicemi

 ■ plynule nastavitelná stavební hloubka 150–200  mm  – pomocí 
závitových tyčí M10 až  500  mm

 ■ nožky vhodné přesně pro  C-profily 50  mm  a 75  mm
 ■ odhlučněné přípravky k  připojení všech nástěnek Viega

 
K dodání i  jako rohové prvky

 ■ WC
 ■ umyvadlo
 ■ bidet
 ■ pisoár

 
Požadavky na  protihlukovou ochranu 
Přezkoušení podle DIN  4109 provedl Fraunhofer Institut 
für  Bauphysik, Stuttgart. 
 
Požadavky na  protipožární ochranu 
S všeobecným stavebním osvědčením (ABP) pro  dělicí stěnu 
El  90 podle DIN   EN   13501-2.
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a  šestimístného čísla jednotlivých artiklů, např. 305 611. 
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WC-PRVKy

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
**  pouze u  stavební výšky 1130  mm
 model  8161.2

Bh balení artikl    
980 1/12 704 070    

1130 1/12 606 664 1   

Bh =  stavební výška
1) ve  výbavě škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  I. kvartálu 2017)

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
U ovládání zepředu v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat 
ovládací desku!
U WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm, jako např.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, Keramag 
Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se  
v těchto případech dává ze  zásady ovládání shora.
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8130.2

Bh balení artikl    
830 1/12 718 336    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3WC-PRVKy SE  SPECIáLNíMI VLASTNOSTMI

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
boční stavitelné upevňovací opěrky
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  kovové konstrukce, boční stavitelné upevňovací opěrky
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8136.2

Bh balení artikl    
1130 1/12 622 176    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm), připojovací 
oblouk WC  DN90 z  PE, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro 
upevnění do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8108.1

Bh balení artikl    
1130 1/10 664 077    

Bh =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
s přípojem na  ventilátor na  splachovací trubce
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm), 
splachovací trubka s  přípojem na  ventilátor DN50, připojovací oblouk WC  DN90 (hloubkově 
nastavitelný) z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro 
upevnění do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8108.8

Bh balení artikl    
1130 1/10 690 137*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
s nastavením plného splachovacího množství cca  4,5 l
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8161.45

Bh balení artikl    
1130 1/12 686 154    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- WC-prvek

s nastavením plného splachovacího množství cca  4,5 l
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign, závěsné WC
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
U ovládání zepředu v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat 
ovládací desku!
U WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm, jako např.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, Keramag 
Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se  
v těchto případech dává ze  zásady ovládání shora.
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8130.45

Bh balení artikl    
830 1/12 718 992    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign, závěsné WC  se sprchou, závěsné WC  
s nástavcem pro  sprchu, závěsné WC

 - pro použití s  následujícími produkty: krycí deska  model  8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 
8040.22

 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém
 - součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, upev-
ňovací materiál pro  prvek a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, 
otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Pro precizní instalaci bude potřeba jedna z  výše uvedených krycích desek!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8161.20

Bh balení artikl    
1130 1 736 859    

Bh =  stavební výška
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Krycí deska
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC  (bez sprchy)
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou 
 model  8161.20

 - sklo
Vybavení
připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC
 model  8040.16

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 736 866    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

Krycí deska
 - pro následující produkty a  použití: komplet WC  Geberit AquaClean Sela, WC  se sprchou Duravit 
(SensoWash C)

 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou 
 model  8161.20

 - sklo
Vybavení
připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC, flexibilní hadice R½ s  převlečnou matkou 
R½, kulový kohout R½
 model  8040.17

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 736 873    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

Krycí deska
 - pro následující produkty a  použití: komplet Geberit AquaClean 8000/8000 plus WC, Toto Neorest
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou 
 model  8161.20

 - sklo
Vybavení
připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC, flexibilní hadice R½ s  převlečnou matkou 
R½, kulový kohout R½
 model  8040.18

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 736 880    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny
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Viega Eco Plus  T3
T3Krycí deska

 - pro následující produkty a  použití: nástavec k  Geberit AquaClean 4000/5000/5000 plus WC, 
sedátko k  WC  se sprchou Duravit SensoWash®, nástavec pro  WC  se srchou Villeroy & Boch 
VICLEAN, nástavec pro  WC  se sprchou Toto Washlet

 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou 
 model  8161.20

 - sklo
Vybavení
připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC, flexibilní hadice R½ s  převlečnou matkou 
R½, kulový kohout R½
 model  8040.19

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 736 897    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

Krycí deska
 - pro následující produkty a  použití: Toto WC  se sprchou Washlet SG
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- univerzální WC-prvek se  sprchou 
 model  8161.20

 - sklo
Vybavení
připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC, flexibilní hadice R½ s  převlečnou matkou 
R½, kulový kohout R½
 model  8040.22

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 740 856    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
s prázdnou trubkou pro  sprchu k  WC  (AquaClean)
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda, prázdná trubka pro  přívod vody k  WC  se sprchou (AquaClean)
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8161.18

Bh balení artikl    
1130 1/12 597 238    

Bh =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
pro WC  se sprchou Duravit (SensoWash)
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8161.95

Bh balení artikl    
1130 1/12 699 451    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
pro WC  se sprchou Duravit (SensoWash)
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
U ovládání zepředu v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat 
ovládací desku!
U WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm  nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka, proto se  
 v těchto případech dává ze  zásady ovládání shora!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8130.95

Bh balení artikl    
830 1/12 718 930    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- WC-prvek

dodatečně výškově nastavitelný
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - součástí výbavy není: krycí deska  model  8040.21
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, variabilně nastavitelná výška 
keramiky, bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, flexibilní  90° 
připojovací koleno k  WC  DN90 (hloubkově nastavitelné) z  PE, excentrická přechodka DN90/100 
z  PE, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, 
(samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
Po nastavení výšky bude zapotřebí použít nerezovou krycí desku  model  8040.21!
 model  8161.21

Bh balení artikl    
1130 1/12 700 652    

Bh =  stavební výška

Krycí deska
 - pro použití s  následujícími produkty: Steptec- WC-modul  model  8461.21,  Viega  Eco  Plus- 
WC-prvek  model  8161.21

 - ušlechtilá ocel
Upozornění
Pro použití u  dodatečně výškově  nastavitelných WC-prvků!
 model  8040.21

L B s provedení balení artikl    
460 390 2,5 kartáčovaná ušlechtilá ocel 1 703 387    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny



452

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
individuálně výškově stavitelný
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro použití s  následujícími produkty: krycí deska  model  8356.8
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, bezbariérové 
provedení

 - součástí výbavy není: krycí deska
Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, plynový tlakový 
píst, flexibilní  90° připojovací koleno k  WC  DN90 (hloubkově nastavitelné) z  PE, excentrická 
přechodka DN90/100 z  PE, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo 
k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Individuální rozsah nastavení 80  mm
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
Pro precizní instalaci bude potřeba krycí deska!
Pro keramiku těžší než  28  kg  musí být  přiobjednán plynový tlakový píst pod  modelovým číslem 
8174!
 model  8161.22

Bh balení artikl    
1130 12 708 764    

Bh =  stavební výška

Krycí deska
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- WC-prvek  model  8161.22
 - sklo

Vybavení
tlačítko s  rozetou k  individuálnímu nastavení výšky WC-keramiky, připojovací souprava WC
 model  8356.8

L B s provedení balení artikl    
560 490 6 sklo čiré/světle šedé 1 708 962    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

Plynový tlakový píst
 - pro následující produkty a  použití: 
keramiku těžší než  28  kg

 - pouze ve  spojení s  produktem: 
 Viega  Eco  Plus- WC-prvek 
 model  8161.22

 - ocel
 - fungování na  principu hydrauliky

 model  8174

L balení artikl    
380 1 713 652    

L =  délka
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Viega Eco Plus  T3
T3Přehled napojovací WC keramiky pro WC-prvek Viega Eco Plus, individuálně výškově stavitelný, model 8161.22

Série Model/
 Artikl

Duravit
Architec 254609 x
Darling New 254409 x
Darling New 254509 x
Darling New 254909 x
Darling New 255709 x
D-Code 18409 x
D-Code 221009 x
D-Code 221109 x
D-Code 253509 x
DuraStyle 254109 x
DuraStyle 256209 x
DuraStyle 253609 x
DuraStyle 253639 x
DuraStyle 253709 x
DuraStyle 253809 x
DuraStyle 253909 x
DuraStyle 254009 x
DuraStyle 254209 x
DuraStyle 255109 x
DuraStyle 255209 x
DuraStyle 255909 x
DuraPlus 19209 x
DuraPlus 20609 x
DuraPlus 254709 x
DuraPlus 22809 -
Esplanada 255309 -
Esplanada 255409 -
Happy D.2 222109 x
Happy D.2 222209 x
Happy D.2 255009 x
ME 252809 x
ME 252909 x
PuraVida 221909 -
P3 Comforts 256109 x
Starck 1 21009 x
Starck 2 253309 x
Starck 2 253409 x
Starck 2 253439 x
Starck 3 220009 -
Starck 3 220109 -
Starck 3 220209 -
Starck 3 220309 -
Starck 3 220609 -
Starck 3 221509 -
Starck 3 222509 -
Starck 3 222609 -
Starck 3 222709 -
Starck 3  252709 -
Starck 3 252709 -
Vero 221709 x
Vero 221739 x
2nd Floor 222009 -
1930 Serie 18209 x

Ideal Standard
Calla K 3053 01 x
Connect E 8017 01 x
Connect  E 8018 01 x
Connect E 8232 01 x
Connect E 8174 01 x
Connect_Freedom E 8194 01 -
Connect_Freedom E 6076 01 -
Connect_Freedom E 6075 01 -

Série Model/
 Artikl

Connect Space E 1217 01 x
Contour 21 V 3404 01 -
Contour 21 S 3070 01 x
Contour 21 S 3069 01 -
Contour 21 S 3111 01 -
Dea T 3316 01 x
Dea T 3290 01 x
Dea AquaBlade T 3486 01 x
Eurovit V 3906 01 -
Eurovit V 3403 01 -
Mia J 4521 01 x
Mia J 5047 01 x
Moments K 3113 01 -
San ReMo R 3401 01 -
San ReMo R 3493 01 -
San ReMo R 3404 01 -
Soft Mood T 3256 01 x
Soft Mood T 3226 01 x
Strada J 4521 01 x
Tonic K 3157 01 x
Tonic || K 3163 01 x
Tonic II Aqua Blade K 3158 01 x
Ventuno T 3164 01 x
Washpoint R 3427 01 x

Keramag
Dejuna 208530 x
Flow 207900 x
Flow 300 207950 x
Icon 204000 x
Icon  204060 x
Icon xs 204030 x
Icon xs Rimfree 204070 x
it! 201900 x
it!  201950 x
Joly 203060 x
myday 201400 -
myday 201460 -
Preciosa || 203200 x
Renova Nr1 203040 x
Renova Nr1  203140 x
Renova Nr1  203045 x
Renova Nr1 203050 x
Renova Nr1 Comfort 208570 x
Renova Nr1 Comfort 208520 x
Renova Nr1 Plan 202150 x
Renova Nr1 Plan  202170 x
Renova Nr1 Plan 202160 x
Renova Nr1 Comprimo 203245 x
Renova Nr1 Comprimo 206145 x
Smyle 205560 x
Vitalis 201500 -
Xeno 206250 x
Xeno² 207050 -
4U  203430 x
4U 203450 x
4U  203460 x

Villeroy & Boch
Amadea 7C96 B0 XX x
Architectura 5685R0 x
Architectura 5684R0 x
Architectura 5685 10 XX x
Aveo 6612 10 XX -

Série Model/
 Artikl

Hommage 6661 B0 XX -
Joyce 5607 R0 XX -
La Belle 5627 10 XX -
Lifetime 5672 10 XX -
Memento 5628 10 XX -
My Nature 5610 10 XX -
Omnia 5684 10 XX x
Omnia pro 7615 10 XX x
Omnia Classic 766710 -
Omnia Classic 762210 -
Omnia Classic 768210 -
O.novo 4601R0 -
O.novo 566210 -
O.novo 5660R0 -
O.novo 568810 -
O.novo 5660 10 XX x
Pure stone 5670 10 XX x
Sentique 5622 10 XX -
Subway  6600 10 XX x
Subway 660310 -
Subway 660410 x
Subway 2.0 4609R0 x
Subway 2.0 5614R0 -
Subway 2.0 560010 -
Subway 2.0 (ViClean) 5614R4 -
Venticello 4611R0 -

- není možné         x možné bez omezení      
Je možná kombinace i s dalšími keramikami pro WC, prosíme však o konzultaci s technickým poradcem.
Údaje jsou převzaty od jednotlivých výrobců.
Nejsme proto schopni zaručit jejich správnost, úplnost nebo aktuálnost.  



454

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
pro na  zemi stojící WC  nebo WC  pro děti
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, splachovací 
trubka s  napojením 45x230  mm, upevňovací materiál pro  prvek (k  podlaze), (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvory o  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných konstrukcí 
nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8161.15

Bh balení artikl    
1130 1/12 705 831    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- prvek pro  výlevku

pro výlevky Keramag  model  201680000
 - pro následující produkty a  použití: fekální výlevky, ovládací deska Visign
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2h, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda, zesílený nosič armatur pro  nástěnné baterie, odhlučněné upevnění pro  nástěnky 
Viega
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
 model  8171

Bh balení artikl    
1600 1/8 684 051*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 
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MEZIKONZOLA

 Viega  Eco  Plus- mezikonzola
 - pro následující produkty a  použití: odstup > 490  mm, upevnění na  montážní kolejnici  model  8001 
nebo přímo na  stěnu

 - ocel ošetřena práškovou barvou
Vybavení
upevňovací materiál, aretační brzda
 model  8165

Bh balení artikl    
830–1300 1/100 704 100    

Bh =  stavební výška

UMyVADLOVé PRVKy

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál 
pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor 
Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné 
opěrky ( model  8169), aretační brzda
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8164

Bh balení artikl    
980 1/10 704 087    

1130 1/10 641 023    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek

 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový 
oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8162

Bh balení artikl    
860 1/10 613 297    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
s podomítkovým připojovacím boxem
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
ve výbavě podomítkový připojovací box
výškově nastavitelný zápachový uzávěr, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové 
ventily G½ – G⅜, 2 dvojité přímé  šroubení se  svěrným  šroubením pro  měděnou trubku d10, 
2  připojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300  mm  z  pochromované mosazi, krycí 
deska z  pochromovaného plastu pro  podomítkový připojovací box, upevňovací materiál
 model  8168

Bh balení artikl    
1130 1 734 831    

Bh =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
individuálně výškově stavitelný
 - pro následující produkty a  použití: bezbariérové umyvadlo se  stojánkovou baterií, umyvadlo 
se  stojánkovou baterií

 - možnost dodatečně objednat odtokový oblouk  90°  model  8064.90, odtoková trubka 
artikl 670 856

 - pouze ve  spojení s  produktem: krycí deska  model  8064.22
 - bezbariérové provedení
 - součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, plynový tlakový píst, flexibilní připojovací hadice, 
podomítkový připojovací box  s výškově nastavitelným zápachovým uzávěrem, pryžová vsuvka 
DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily G½ – G⅜, podomítkové pouzdro k  umístění 
tlačítek pro  individuální nastavení výšky umyvadlové keramiky, upevňovací materiál pro  prvek 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Technická data 
Individuální rozsah nastavení 200  mm
Upozornění
Použitelné pouze pro  keramiky s  celkovou váhou včetně armatury v  rozmezí  15-21  kg!
 model  8164.21

Bh balení artikl    
1130 1 736 903    

Bh =  stavební výška

Krycí deska
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek  model  8164.21
 - sklo

Vybavení
tlačítko s  rozetou k  individuálnímu nastavení výšky umyvadlové keramiky, 2 dvojité přímé  šroubení 
se  svěrným  šroubením pro  měděnou trubku d10, 2  připojovací pochromované trubky d10, 
odtokové koleno 300  mm  z  pochromované mosazi, krycí deska z  pochromovaného plastu 
pro  podomítkový připojovací box
 model  8064.22

L B s provedení balení artikl    
780 720 6 sklo čiré/světle šedé 1 736 910    

L =  délka
B =  šířka
s =  síla stěny

Odtokový oblouk  90°
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek  model  8164.21
 - pochromovaná mosaz

Upozornění
Používá se  při usazení umyvadlové keramiky s  odstupem  130-150  mm  od středu úchytu 
pro  umyvadlo ke  spodní hraně odtoku!
 model  8064.90

G L balení artikl    
1¼ 300 1 743 208    

G =  závitové  šroubení
L =  délka



459

Viega Eco Plus  T3
T3Přehled napojovací umyvadlové keramiky pro umyvadlový prvek Viega Eco Plus, 

individuálně výškově stavitelný, model 8164.21 

Uvedené keramiky musí splňovat tyto parametry:
1. Rozteč upevnění umyvadla: 280 mm
2. Šířka keramiky: 500 mm - 700 mm
3. Výška odtokového ventilu: 50 mm

Varianty odtoku:
A – odtokový oblouk a trubka jsou součástí dodávky
B – již připojený odtokový oblouk 
 (příslušenství: odtokový oblouk art. č. 743 208)
C – přípoj pro odpadní vodu ze strany odtokovou 
 trubkou 120 mm (příslušenství: odtoková trubka 
 120 mm art. č. 670 856)

Výrobce Série Model/artikl Váha keramiky Varianta odtoku Použitelnost

V
ill

er
o

y 
&

 B
o

ch

Aveo new 413070 19,25 A x

Hommage 710165 22,90 - -

Joyce 410560 15,32 B x

La Belle 612671 23,10 - -

Lifetime 517460 17,05 A x

517470 20,45 A x

Memento 513350 17,00 A x

513360 18,30 A x

Omnia Architectura 517555 16,96 A x

517755 14,85 A o

517860 20,25 A x

517760 22,16 - -

517565 22,60 - -

517867 20,85 B x

517862 20,25 A x

517570 25,25 - -

Omnia classic 712250 13,17 B o

O.novo 711900 12,53 B o

516055 15,13 A x

516060 17,01 A x

516065 18,42 A x

Pure Stone 517061 18,93 A x

Sentique 514360 18,60 A x

514365 19,65 A x

Subway 2.0 711355 15,88 A x

711360 19,00 A x

711365 21,50 - -

Subway 2.0 oval 711455 15,88 A x

711460 17,94 A x

711465 19,56 A x

Venticello 412460 17,45 B x

412465 19,60 B x

K
er

am
ag

4U 223460 17,50 B x

123470 23,00 - -

223465 19,00 B x

myDay 125460 15,80 A x

125465 17,80 C x

Preciosa 253220 20,60 B x

253230 20,60 B x

253240 20,70 B x
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Výrobce Série Model/artikl Váha keramiky Varianta odtoku Použitelnost
K

er
am

ag

Preciosa II 123260 17,00 A x

Renova Nr. 1 223055 13,10 B o

223060 14,60 B o

223065 16,50 B x

223070 18,30 B x

Renova Nr. 1 Plan 222255 17,00 B x

222260 18,50 B x

222265 21,00 B x

Silk 121660 14,50 A o

Xeno² 127060 19,00 A x

Id
ea

l S
ta

nd
ar

d

Connect Arc E 8148 xx 14,10 A o

E 8116 xx 16,40 A x

E 8117 xx 17,50 A x

E 8114 xx 16,40 A x

E 8146 xx 14,10 A o

E 8144 xx 18,50 A x

E 8143 xx 18,50 A x

Eurovit Plus V 3027 xx 18,00 B x

V 3028 xx 20,00 B x

San ReMO E 7450 xx 11,50 A o

E 7460 xx 13,00 B o

E 7461 xx 13,00 A o

E 7462 xx 13,00 A o

Simply U clear T 0156 xx 22,00 - -

Simply U Dynamic T 0163 xx 18,20 A x

T 0162 xx 20,80 A x

Simply U Intensive T 0974 xx 20,30 C x

Simply U Natural T 0166 xx 12,80 A o

Soft Mood T 0541 xx 14,00 A o

T 0554 xx 16,00 A x

T 0452 xx 16,00 A x

T 0555 xx 17,00 A x

T 0453 xx 17,00 A x

T 0556 xx 18,00 A x

T 0454 xx 18,00 A x

Strada K 0815 xx 14,70 A o

Tonic K 0688 xx 14,00 B o

K 0689 xx 15,00 B x

Ventuno T 0153 xx 18,00 B x

T 0154 xx 19,50 B x

D
ur

av
it

Architec 449580000 15,20 A x

Darling New 2621550000 15,30 A x

2621600000 18,00 A x

2621650000 19,00 A x

D-Code 2310550000 16,10 A x

2310660000 17,80 A x

2310600000 17,80 A x

2311550000 16,10 A x
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Viega Eco Plus  T3
T3Výrobce Série Model/artikl Váha keramiky Varianta odtoku Použitelnost

D
ur

av
it

D-Code 2311600000 17,80 A x

2311650000 21,60 - -

2312600000 18,60 A x

2313600000 18,60 A x

DuraPlus 354650000 15,10 B x

DuraStyle 2319550000 15,80 A x

2319600000 17,00 A x

2319650000 18,40 A x

Happy D2 2316600000 19,50 A x

2316650000 20,80 A x

MEbyStarck 2335600000 16,50 A x

P3 2331600000 17,00 A x

2331650000 18,00 A x

Pura Vida 2701600000 15,60 A x

2701700000 18,70 A x

2700600000 14,90 A x

2700700000 18,10 A x

Second Floor 49160000 16,70 C x

49170000 16,70 C x

Serie 1930 438600000 13,50 B o

Starck 2 2323550000 15,70 A x

2323600000 16,80 A x

2323650000 18,20 A x

Starck 3 301550000 13,00 A o

301600000 15,90 A x

300650000 21,00 B x

Vero 454600000 17,90 A x

454700000 20,90 A x

V
it

ra

Metropole 5662B003-0001 16,40 A x

Options NUO 4431B003-0001 15,20 A x

4432B003-0001 17,70 A x

Shift 4381B003-0001 11,80 A o

4382B003-0001 16,10 A x

4383B003-0001 19,30 A x

S 50 5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

S 20 5501L003-0001 12,40 A o

5502L003-0001 13,80 A o

5503L003-0001 15,50 A x

5504L003-0001 16,60 A x

T4 4452B003-0001 17,90 A x

Použitelnost:
x při celkové váze (keramiky, armatury a odtokového ventilu) > 21 kg je nutné u zvedání keramiky pomáhat i fyzickou silou
o při celkové váze (keramiky, armatury a odtokového ventilu) < 15 kg je nutné u snižování keramiky pomáhat i fyzickou silou
 - nelze použít

Údaje v seznamu jsou převzaté informace o produktu daného výrobce. Za jejich úplnost, správnost nebo případné změny neneseme odpověd-
nost. Použitelné jsou i další keramiky, vždy ale doporučujeme konzultaci s naším technickým poradcem.
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 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: nástěnná armatura
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na  armatury, odhlučněné 
upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací 
materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové 
konstrukce, výškově stavitelná přípojná deska na  armatury a  upevnění odtoku, otvor Ø  11  mm  pro 
upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8156

Bh balení artikl    
1300 1/16 461 782    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: podomítková nástěnná armatura
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově a  hloubkově nastavitelná upevňovací deska 
pro  podomítkovou nástěnnou armaturu, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8156.1

Bh balení artikl    
1300 1/16 668 471    

Bh =  stavební výška



463

Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek

 - pro následující produkty a  použití: bezbariérové umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, univerzální držák podomítkového zápachového 
uzávěru, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, upevňovací materiál 
pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor 
Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné 
opěrky ( model  8169), aretační brzda
Upozornění
Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k  uchycení podomítkového zápachového 
uzávěru s  pochromovanou krytkou ( model  5633.1) a  podomítkového zápachového uzávěru s  bílou 
krytkou ( model  5633.2)!
 model  8158

Bh balení artikl    
860 1/10 654 481    

1130 1/10 461 805    

Bh =  stavební výška

PRVKy PRO  VýLEVKy

 Viega  Eco  Plus- prvek pro  výlevku
 - pro následující produkty a  použití: výlevka
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na  armatury, odhlučněné 
upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN50, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, výškově stavitelná přípojná 
deska na  armatury a  upevnění odtoku, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo 
k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda
 model  8159

Bh balení artikl    
1300 1/16 461 812    

Bh =  stavební výška
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PISOáROVé PRVKy

 Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek
 - pro následující produkty a  použití: montáž vybavovací sady Visign (manuální a  bezdotykové 
splachování)

 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, připojovací souprava pisoáru, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8164.5

Bh balení artikl    
1130 1/12 461 843    
1300 1/10 611 934    

Bh =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek
sifonová senzorová technika
 - pro použití s  následujícími produkty: vybavovací sada  sifonová senzorová technika  model  8352.2
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, odtokový oblouk DN50, uzávěra, proplachovací zátka, přípoj armatur Rp½, 
připojovací souprava pisoáru, samolepicí utěsňovací příruba, upevňovací materiál pro  prvek 
(na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor 
Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
 model  8152.4

Bh balení artikl    
1130 1 727 918    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3PřEhLED NAPOJOVACí PISOáROVé KERAMIKy

Vhodná pisoárová keramika pro pisoárový prvek Eco Plus - model 8164.5.

Výrobce Série Model/Artikl Výška 1300 mm Výška 1300 mm

Duravit  Architect 082037 x x
 Architect 081837 x x
 Ben 084737 - x
 Bill 085135 x x
 Caro 083630 0 x
 D-Code 082930 x x
 Duraplus 083036 - x
 Fizz 082335 0 x
 Fizz 082336 x x
 Katja 083232 x x
 Starck 1 083432 x x
 Starck 1 083532 0 x
 Starck 3 082135 x x
 Starck 3 082725 - x

Ideal Standard Esprit K 5516 x x
 Esprit K 5517 0 0
 Pindar  K 5509 x x
 Privo K 5535 0 x
 San Remo R 3811 x x
 Venice K 5584 0 x
  
Keramag Aller 23 65 00 x x
 Centaurus 23 64 50 x x
 Corso 23 92 00 0 x
 Flow 23 59 00 x x
 Flow 23 59 20 0 0
 Mondo 23 94 00 x x
 Mondo 23 95 00 0 x
 Pareo 23 61 00 0 x
 Pareo 23 62 00 x x
 Renova Nr. 1 23 53 00 x x

Laufen CAPRINO 842061 x x
 CASA 840141 - x
 CASA 840145 - x
 LEMA 840193 x x
 TAMARO 840090 - x
 VILA 841141 0 0
 VILA 841142 x x

Sphinx  Eurobase 70 S860010 x x
 Sphinx 280 S860080 x x

V & B Arriba 7566 01 o o
 Aveo 7514 21 o o
 Bellevue 5564 01 o o
 Century 7553 01 o o
 Editionals 5564 01 o o
 Hommage 7553 01 o o
 Magnum 7533 01 o o
 Oblic 7531 0L x x
 Oblic 7531 0R x x
 Omnia architectura 5574 00 x x
 Omnia Classic 7527 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 01 o x
 Omnia pro 7507 00 x x
 Omnia pro 7503 00 x x
 Pure Stone 7514 21 o o
 Sentique 7513 01 o o
 Stratos 7513 01 o o
 Subway 7513 01 o o
 Subway 7513 00 x x
 Sunberry 7513 00 x x
 Sunberry 7513 01 o o

 -  není možné      x  možné bez omezení      o  případné narážení víka pisoáru, prosíme prokonzultovat s technickým poradcem!
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BIDETOVé PRVKy

 Viega  Eco  Plus- bidetový prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8167.6

Bh balení artikl    
830 1 736 958    

1130 1 727 901    

Bh =  stavební výška

UPEVňOVACí PRVKy

 Viega  Eco  Plus- upevňovací prvek
 - pro následující produkty a  použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- WC-prvek  model  8108.1, 8161.18, 8161.2, 
8161.21, 8161.95

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska s=30  mm, 
upevňovací materiál pro  prvek, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor 
Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
 model  8169.2

Bh balení artikl    
1130 1 683 719    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- upevňovací prvek

 - pro následující produkty a  použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska s=30  mm, 
upevňovací materiál pro  prvek (k  podlaze), (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové 
konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda
 model  8169

Bh balení artikl    
1130 1/25 455 736    

Bh =  stavební výška

ROhOVé PRVKy

 Viega  Eco  Plus- WC-rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2C, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–7,5 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
**  pouze u  stavební výšky 1130  mm
 model  8141.2

Bh balení artikl    
980 1/10 606 718 1   

1130 1/10 606 725 2,3   

Bh =  stavební výška
1) U  ovládání zepředu v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat 
ovládací desku!
2) nastavitelná výška keramiky
3) škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  I. kvartálu 2017)
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 Viega  Eco  Plus- umyvadlový rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový 
oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační 
brzda
 model  8142

Bh balení artikl    
980–1130 1/8 566 951*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

 Viega  Eco  Plus- rohový prvek pro  bidet
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda
 model  8143

Bh balení artikl    
980–1130 1/8 566 968*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- pisoárový rohový prvek

 - pro následující produkty a  použití: pisoár s  podomítkovým splachovacím systémem, montáž 
vybavovací sady Visign (manuální a  bezdotykové splachování)

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, splachovací trubka, vtoková 
souprava, samolepicí utěsňovací příruba, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační 
brzda
Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8144

Bh balení artikl    
1300 1/10 611 941*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

 Viega  Eco  Plus- pisoárový rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: pisoár „Joly“ a  „Visit“ (Keramag), montáž vybavovací sady 
Visign (manuální splachování)

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, samolepicí utěsňovací příruba, 
upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda
Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8145

Bh balení artikl    
1130 1/8 566 982*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 
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WC-PRVKy, UMyVADLOVé PRVKy

 Viega  Eco- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací desky pro  WC  Visign for  Public 1 a  Standard
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, systém stop-splachování

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
připojovací oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 
z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, 
(samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné 
konstrukce
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  III. kvartálu 2017)
Technická data 
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6  l, 9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8180.25

Bh balení artikl    
1130 1/12 606 671*   

Bh =  stavební výška
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

 Viega  Eco- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací desky pro  WC  Visign for  Public 1, Visign for  Style 10, 
13, 14 a  Standard

 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173
 - spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
připojovací oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 
z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, 
(samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné 
konstrukce
Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu, škrticí ventil  model  8310.93 (u  konstrukční řady od  I. kvartálu 2017)
Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
 model  8180.26

Bh balení artikl    
1130 1/12 606 688    

Bh =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco- umyvadlový prvek

 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat:  Viega  Eco  Plus- upevňovací set   model  8173

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový 
oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  kovové konstrukce, otvor Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce
Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  docílíte se  svislým připojením odtoku s  kolenem   model  8113.21!
 model  8180.61

Bh balení artikl    
1130 1/10 670 986    

Bh =  stavební výška

UPEVňOVACí  PříSLUšENSTVí

 Viega  Eco  Plus- upevňovací set
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků v  jednotlivé/
řadové montáži, jednotlivá montáž 
přímo na  těleso stavby, rohová 
montáž na  plnou stěnu nebo 
kovovou konstrukci

 - pro použití s  následujícími 
produkty: montážní kolejnice 
 model  8001

 - hloubkově nastavitelná v  rozmezí 
75–200  mm, možnost upevnit 
opláštění, podélné otvory

 model  8173

ks balení artikl    
2 1 460 440    

ks =  počet v  sadě

 Viega  Eco  Plus- upevňovací set
 - pro následující produkty a  použití: 
jednotlivá montáž  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků na  masivní stěnu

 - hloubkově nastavitelná 
do  200  mm

 model  8180.73

M L balení artikl    
10 300 1 678 630    

M =  metrický závit
L =  délka

 Viega  Eco  Plus- montážní set
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění  Viega  Eco  Plus-prvku 
na  podlahu nebo stěnu

 - pozinkovaná ocel
Vybavení
sada podpěrných nožek, rozmezí 
nastavení 0–400  mm
 model  8310.68

L balení artikl    
700 1 641 030    

L =  délka
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Montážní kolejnice
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění Viegaswift-prvků, řadová 
montáž  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků, 
 Viega  Mono-WC-prvků 
a   Viega  Mono bidetových prvků

 - pozinkovaná ocel
Vybavení
upevňovací materiál, vyrovnávací 
materiál pro  nerovné stěny
 model  8001

L B h balení artikl    
3000 40 22 4 283 872    

L =  délka
B =  šířka
h =  výška

 Viega  Eco  Plus- montážní 
profil  45°
 - pozinkovaná ocel

Vybavení
upevňovací materiál, (samořezné) 
šrouby pro  sádrokartonové desky
 model  8077

L B h balení artikl    
1120 50 30 2 284 466    

L =  délka
B =  šířka
h =  výška

Montážní profil  90°
 - pozinkovaná ocel
 - součástí výbavy není: upevňovací 
materiál

 model  8076

L B h balení artikl    
2500 37 37 1 332 402    
3000 37 37 1 284 459    

L =  délka
B =  šířka
h =  výška

Zvukově izolační sada
 - pro následující produkty a  použití: redukce přenosu hluku upevňovacích prvků  Viega  Eco nebo 
Steptec, redukce přenosu hluku na  přilehlou zeď

 - pro použití s  následujícími produkty: Steptec- montážní kolejnice  model  8401,  Viega  Eco  Plus- 
upevňovací set   model  8173

 - pryž
Vybavení
10 zvukově izolačních sad  (upevnění na  stěnu a  podlahu)
 model  8310.52

ks balení artikl    
10 1 636 395    

ks =  počet v  sadě

PříSLUšENSTVí

Sada  příslušenství
 - pro následující produkty a  použití: 
WC-prvky  Viega  Eco  Plus 
a   Viega  Eco, univerzální upevnění 
pro  přívod vody a  elektrického 
připojení u  WC  se sprchou

 model  8100.95

balení artikl    
 1 705 978    


