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Pûkné detaily jsou tím, co dûlá Ïivot pfiíjemnûj‰ím. Visign od firmy Viega.
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Jak ãasto se dotkneme dokonalosti? S Visign dennû.

Je možné znovu vynalézt již funkční
výrobek? Ano, je. V případě ovládacích
desek řady „Visign“ pro to přináší firma
Viega působivý důkaz. V popředí přitom
stojí design – extravagantní a přesto
jednoduchý, ponechává veškerý mysli-
telný prostor pro podtržení individuálního
stylu uprostřed světa koupelny. A co je 
tím tajemstvím? Komfort obsluhy, jaký tu
ještě nebyl.

Visign for More.

Přenos z architektury a světa moderního
designu jsou u řady Visign for More dobře
patrné. Vedle vzhledu nadchne i maxi-
málně spolehlivá technika s extrémně
měkkými a krátkými zdvihy tlačítek.

Visign for Style.

Estetika nemůže zůstat stát před žádným
z detailů. Zvláště když se puristická optika
snoubí s dokonalostí techniky. Řada Visign
for Style je odrazem přesně tohoto poža-
davku. Tvarově krásně, avšak naprosto
nenuceně dotváří styl zvoleného koupel-
nového celku.
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Proã by se na tomto místû mûla architektura koupelny zastavit? Visign for More.
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To co uvidí oko, je podmanivě plochá ovlá-
dací deska – silně grafická, důsledně mini-
malistická a absolutně stylová. Plovoucí
optika propůjčuje tomuto obrazu dosud
nepoznanou lehkost. Ušlechtilé materiály
jako kov a sklo, vytříbeným způsobem
barevně sladěné, vytvářejí neotřelé
designové akcenty.

To co ucítí konečky prstů, je přesně ona
lehkost, kterou slibuje plovoucí vzhled. 
Nová kolébková technologie umožňuje
ovládání dvoumnožstevní splachovací
techniky, která přispívá k ochraně vodních
zdrojů. Hmatově příjemný a hygienický
povrch z ušlechtilého materiálu také
přesvědčí.

Visign for More.

Další barvy viz katalog.
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Velikost my‰lenky mÛÏe pfiesvûdãit i v detailu.
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Vyplatí se pfiem˘‰let o estetice rozhraní. Visign for Style.
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Visign for Style.

První pohled prozradí zdařilé prolnutí
funkčnosti a estetiky. Perfektní v kombi-
naci s moderní keramikou a trendovými
armaturami. Čisté linie bez přízdob činí
Visign for Style zdrženlivě elegantní řadou. 
Tvarově krásná ovládací deska však
přesto působí ve své roli hmatového
rozhraní mezi člověkem a technikou velmi
svébytně. A suverénně poukazuje na svou
technickou dokonalost.

Co překvapí, je nová, extrémně lehká
forma obsluhy. I zde je použita nově vyvi-
nutá kolébková technologie. Že byla řada
Visign for Style vytvořena právě a jen pro
vaše smysly, není při každém dotyku jen
cítit. Je to také vidět.

Další barvy viz katalog.
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I purismus mÛÏe b˘t hrav˘.
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Visign v objektové v˘stavbû: zdafiilá pfiedstûna s perfektní technikou.

12

50200_BetPlatten-CZ_12_13  23.10.2007  13:46 Uhr  Seite 12



Její četné možnosti se uplatňují skrytě.
Stačí však jediný stisk tlačítka na tvarově
krásném ovládacím prvku Viega Visign
a sami se o kvalitách této splachovací
nádržky přesvědčíte. Vždyť reprezentuje
nejnovější technologii splachovacích
nádržek: multifunkční odtokový ventil,
integrovaný rozvod plnicí hadice a optima-
lizovaná upevňovací technika ovládací
desky. 

Šetrné nakládání s vodou zajišťuje v kte-
rémkoli okamžiku nejmodernější dvou-
množstevní splachovací technika. Množství
pro plné splachování je plynule nastavitelné
od 6 do 9 litrů, pro malé splachování pak
od 3 do 4 litrů. Jednouz mnoha jejích
předností je i předmontovaný vodovodní
úsek od rohového až k plnicímu ventilu:
faktor, který šetří čas i peníze. A ještě
jedno plus: splachovací nádržka je díky
své výjimečné životnosti jistou investicí.

Novinka: Podomítková nádrÏka Viega Visign 2.

Ovládací deska Visign for
More 104 se základní 
deskou umístěnou za ní.

Bovdenová jednotka spojuje 
ovládací desku a odtokový ventil.

Sedlo odtokového 
ventilu a multifunkční
odtokový ventil.
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Maximální redukce – tak zní heslo to-
hoto extrémně flexibilního předstěnového
systému. Steptec funguje přesně jako sta-
vebnice: základ montáže tvoří kolejnice a
spojky. Vytvořit je pak možné v podstatě
vše: třeba chytré řešení do výklenku
s polovysokou předstěnou nebo architek-
tonicky rafinované uspořádání koupelny
s vysokou dělicí stěnou. Ochrana proti
požáru a hluku je zajištěna. A kreativitě se
meze nekladou.

Kalkulaci montážního materiálu lze pro-
vést velmi snadným výpočtem: podle
vzorce šířka x výška obkládané plochy
spočítáte, který kompletní balík je pro
montáž třeba. Poté vynásobíte tento
výsledek v m2 faktorem kolejnice. Vyjde
délka kolejnice v metrech – tedy základ,
od kterého se můžete odrazit.

Vana volně stojící v prostoru? Dvě umy-
vadla místo jednoho? WC a pisoár za 
dělicí stěnou? Se systémem Septec žádný
problém. Na závěr je systém možné indivi-
duálně doplnit sanitárními komponenty. 
Jednotlivé moduly jsou uzpůsobeny stav-
bnicovému systému a v důležitých detai-
lech je lze nastavit. Flexibilní moduly jsou
zárukou maximální škály variant.

Skutečnými hity jsou 90° či 45° spojky:
např. pro rohové vestavby. Nebo plynule
nastavitelný 180° kloub: geniálně pro-
myšlený a snadno použitelný – žádný
strach z montáží pod šikmými střechami.
Zkrátka: rozehrajte svou fantazii. My vám
k tomu dodáme materiál. Steptec!
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Skuteãnû existuje:
pfiekvapivû snadná montáÏ.
Viega Steptec.
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Solidní základ pro
hospodárnou stavbu.
Viega Eco Plus.

Vsadíte-li na Viega Eco Plus, získáte inteli-
gentní a zároveň pragmatické řešení.
Svým dobrým poměrem ceny a výkonu lze
tento systém doporučit pro mnoho typů
předstěnových instalací, především pak
v objektové výstavbě.

Díky integrovaným pomůckám pro nasta-
vování je velmi jednoduše použitelný pro
suchou stavbu. Pro i ty nejmenší prostoro-
vé možnosti má pak na skladě specialistu:
rohový prvek Viega Eco Plus s řadou 
možností pro upevnění.
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PfiizpÛsobí se kaÏdé
v˘‰ce. Viega Mono.

Je perfektním řešením pro klasickou
mokrou stavbu. Předstěnový blok pro 
zazdění a obezdění, který je tak flexibilní,
že dělá druhý zbytečným. Ať v konstrukč-
ní výšce 1130 mm nebo 980 mm, blok
Viega Mono je vždy připraven – stačí zkrá-
tit kryt na vyznačeném místě. Napojení na
zdivo díky integrovaným zdicím kapsám je
bezproblémové a pevné.

Robustně strukturovaný povrch zvukově
izolovaného krytu z pěnového polystyrenu
tvoří nejen perfektní podklad pod omítku,
ale i ideální rám pro podomítkovou spla-
chovací nádržku Visign 2.

50200_BetPlatten-CZ_16_17  23.10.2007  13:48 Uhr  Seite 17



Pfiehled
v‰ech

v˘robkÛ:
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Visign for More Visign for Style Visign for Life

4 ušl. ocel, kartáčovaná
8324.1

3 plast, chrom
8313.1

12 plast, barva ušlechtilé
oceli
8332.1

12 plast, barva
ušlechtilé oceli
8332.2

103 ESG*, čiré/šedé

102 ESG*, čiré/šedé 102 ESG*,
čiré/šedé

102 kov, chrom
8353.2

103 kov, chrom
8355.2

102 kov, chrom
8353.1

103 kov, chrom
8355.1

103 ESG*,
čiré/šedé

104 kov, chrom
8354.1

104 kov, chrom
8354.2

Další barvy viz katalog.*Tvrzené bezpeénostní sklo

2 plast, chrom
8312.1

11 plast, bílá alpin
8331.1

11 plast, bílá alpin
8331.2

101 kov, chrom
8351.1

101 ESG*, čiré/šedé

100 kov, chrom
8352.1

100 kov, chrom
8351.2

100 ESG*, čiré/šedé 100 ESG*,
čiré/šedé

10 plast, bílá alpin
8315.1

1 kov, chrom
8311.1

1 plast, barva ušlechtilé oceli
8310.1

1 kov IČ, chrom
9 V 8128.2, 230 V 8128.3

1 plast, 
barva ušlechtilé oceli
8128.1

103 kov IČ,
9 V 8355.5,
230 V 8355.6

100 kov IČ,
9 V 8351.5,
230 V 8351.6
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Viega s.r.o.
J. Korty 12
710 00 Slezská Ostrava

Technické konzultace
Tel. +420 5950 54 933
Fax +420 5950 54 162
sseliga@viega.de
info@viega.de
www.viega.de
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