Viega Advantix Vario

Milliméter pontosan méretre vágható
és korlátlanul rugalmas.

Viega Advantix Vario

EGYEDISÉG A LEGSZEBB
FORMÁBAN.
A kifinomult formavilág és a kiváló minőségű anyagok már nem számítanak különlegességnek a modern fürdőszobákban.
Napjainkban ezek megtervezésénél és kialakításánál legalább akkora figyelmet szentelnek, mint például a nappalik vagy
a hálószobák esetében. A tiszta megjelenés és a minőség mellett azonban egyre nagyobb szerepet játszik az egyediség
iránti vágy. A Viega Advantix Vario zuhanylefolyókkal és fali lefolyókkal lehetősége nyílik ennek egyszerű megvalósítására.

Zuhanylefolyók és fali lefolyók méretre
A Viega Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók erőssége az egyediségükben rejlik. A lefolyók különösebb erőfeszítés nélkül milliméter pontosan méretre vághatók, szükség
esetén a zuhanylefolyók még akár meg is hosszabbíthatók.
A sarokban, a helyiségben szabadon vagy közvetlenül a falnál fektetve sem okoz problémát. A rendkívül keskeny fali
lefolyóval 30–120 cm-es egyenes kivitelek érhetők el. A zuhanylefolyóval ezzel ellentétben 30–280 cm-es egyenes és
sarokszerkezetes kivitelben 160 cm-es maximális gerinchos�szúságú fektetések valósíthatók meg. Mindez kompromis�szumok nélküli egyedi fürdőszoba kialakítást tesz lehetővé.

Vonzó színváltozatok
Az összesen négy különböző színváltozattal a Viega Advantix
Vario modellek harmonikusan illeszkednek minden fürdőszobába. A klasszikus matt és fényes nemesacél változatok mellett fekete és fehér színű változatok is kaphatók.
Díjazott formatervezés
Szemet gyönyörködtető kialakítás minden fürdőszobában:
A finom nemesacél rács hézagmentes átmenetet képez
minden csempén. Az opcionális csempezáró sínek további
kivitelezési megoldásokat nyújtanak. Nem is kétséges
tehát, hogy az Advantix Vario modellek rangos formaterve-

zési díjakban részesültek. Legalább ennyire nemesnek hat
az Advantix Vario fali lefolyó. A nemesacél rács vízszintesen
fut a falban, aminek köszönhetően a padlóburkolat szükségtelen esések nélkül, egységesen fektethető a falig. Igény
szerint a rács akár el is hagyható.
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Viega Advantix Vario fektetési változatok

MINDIG A LEGJOBB FORMÁBAN.
A Viega Advantix Vario zuhanylefolyó és fali lefolyó különböző fektetési változatokat kínálnak minden elképzelhető beépítési
helyzethez. Az elemek magassága ugyancsak problémamentesen az adottságokhoz igazítható. Az Advantix Vario modellek
ezáltal maximális rugalmasságot és maximális flexibilitást nyújtanak a beépítés, ill. a kivitelezés során.

Advantix Vario zuhanylefolyó
Az Advantix Vario zuhanylefolyó három változatban fektethető. Egyszerű egyenes formájában szabadon a helyiségben
vagy közvetlenül a fal mentén. Ezenkívül sarokban vagy a
teljes zuhanyzót körülölelve, U-alakban is telepíthető. A zuhanylefolyó magasságban is nagy játékteret nyújt. A lefolyó
95 és 165 mm között állítható és még a leglaposabb beépítési helyzetben is 25 mm-es magassági eltérést kínál
a lefolyócsonk és az aljzat között. Szabványos eséseknél
2,5 m-es csatlakozóvezetékek fektethetők le a zuhanylefolyó
megemelése nélkül. A lefolyókapacitás a beépítési helyzet
függvényében 0,4 l/s és 0,8 l/s között alakul, amely két
zuhanylefolyó összekötésével könnyedén megduplázható.
Az előnyei
■■ 300–2800 mm-es egyéni hossz
■■ egyenes, L- vagy U-alakban fektethető
■■ lefolyókapacitás 0,4–0,8 l/s, ill. max. 2,4 l/s-ig
■■ egyszerű szerelés és kiváló higiéniai tulajdonságok

Advantix Vario fali lefolyó
Az Advantix Vario fali lefolyó a változtatható hosszának
köszönhetően 300–1200 mm között szintén három lehetséges változatban telepíthető. Szabadon a falban, oldalfal
mentén jobb- vagy baloldalt vagy pontosan a zuhany alá.
A 25 mm-es csekély fali beépítési mélységével minden
falban megtalálja a helyét és ezzel egyidejűleg fal- és padlóburkolatok 28 mm-ig terjedő feldolgozását teszi lehetővé.
A lefolyó magassága 90 mm és 165 mm között állítható, a
lefolyókapacitás 0,6–0,9 l/s között alakul. A nemesacél rács
használatával lefolyó kivágása 20 mm-ről csupán 8 mm-re
csökken a rács felett és alatt egyaránt.
Az előnyei
■■ a 25 mm-es csekély beépítési mélység sokoldalú
alkalmazási lehetőséget kínál, még a legkisebb
fürdőszobákban is
■■ egységesen fektethető padlóburkolat a falig, esések nélkül
■■ egyszerű tisztítás a sima falú, holtterek nélküli alaptestnek köszönhetően
■■ csökkentett méretű kivitel ráccsal és takarólemezkékkel
négy különböző színben
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Felújítási munkák esetén
Az Advantix Vario modellekre a felújítási munkák során is
számíthat. Erre a célra egy kifejezetten lapos lefolyóval rendelkező változat érhető el. A zuhanylefolyó és a fali lefolyó
esetében a szerelési magasság 70 mm. A csekély magasság
ellenére kellő vízzár magasság áll rendelkezésre a kellemetlen szagok elkerülése érdekében. A zuhanylefolyó lefolyási teljesítménye 0,6 l/s, de egy második zuhanylefolyó
beszerelésével megduplázható. Fali lefolyó esetén 0,5 l/s
teljesítmény érhető el.

Viega Advantix Vario zuhanylefolyó

AZ ELSŐ, MÉRETRE
SZABHATÓ ZUHANYLEFOLYÓ.
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Egyszerű és gyors szerelés csupán három lépésben
(1. ábra)
1. lépés: Vágja méretre a lefolyócsatorna alaptestét kengyeles fűrész és gérvágó keret segítségével, sorjátlanítsa
le a vágás helyét, majd helyezze és csavarozza fel a
zárósapkákat.
2. lépés: Határozza meg a szerelési magasságot, vágja
méretre a magasságkiegyenlítő idomot, majd szerelje
fel a lefolyó garnitúrát és az állítólábakat.
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Biztonságos tömítési elgondolás (2. ábra)
A tartós és a gyakorlatnak megfelelő tömítés a padlószintű
épített zuhanyozó legfontosabb műszaki részleteleme.
Az Advantix Vario zuhanylefolyó esetében a szállítási terjedelem minden ehhez szükséges anyagot (pl. speciális
r agasztót és tömítőszalagot) tartalmaz.

Állítható magasságú rács (3. ábra)
A rács magassága az állítható tartóval pontosan az
5–20 mm-es csempemagassághoz igazítható. Vastagabb
padlóburkolatok, mint pl. természetes kő használata esetében a rács egy tartozék készlettel max. 33 mm-es magasságra állítható.

Biztonságos bekötés
A hosszú egyenes, L- vagy U-alakú változathoz további
összekötő idomok érhetők el. A lefolyócsatornával érintkező
felületek speciális tömítésekkel vannak ellátva, amelyek
tartós, biztonságos csatlakozást biztosítanak.

Öntisztító lefolyó
A maradéktalan vízelvezetés a speciálisan tervezett Advantix
lefolyó garnitúra csekély áramlási ellenállása és nagy lefolyási sebességei által érhető el. Az Advantix Vario zuhanylefolyó alapteste is rendkívül könnyedén tisztítható: egyrészt
a keskeny kivitelének köszönhetően, másrészt pedig azért,
mert a belsejében sehol sem keletkezhet szennylerakódás,
hiszen a rács nem igényel támasztólábakat.

3. lépés: Állítsa be a zuhanylefolyót, csatlakoztassa a
lefolyóvezetékre, majd rögzítse a lábakat. Kész is.

Magasságában is állítható: A zuhanylefolyó 95–165 mm-es
szerelési magasságban állítható.
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Rendkívül lapos: A kifejezetten a felújítási célokra szolgáló
lefolyóval a szerelési magasság mindössze 70 mm.

Viega Advantix Vario fali lefolyó

CSEKÉLY FALI BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉGGEL,
JÓ HIGIÉNIAI TULAJDONSÁGOKKAL ÉS
MODERN FORMAVILÁGGAL KÁPRÁZTAT.
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A lefolyócsatorna testének méretre vágása kengyeles
fűrésszel történik. Ezt követően történik a szerelési
magasság meghatározása, a lefolyó garnitúra szerelése
és a fali lefolyó beállítása.

Rendkívül keskeny fali lefolyó
A Viega Advantix Vario fali lefolyó hihetetlen rugalmasságáról
és rendkívül keskeny kiviteléről tesz tanúbizonyságot.
A lefolyó 300 mm és 1200 mm között méretre vágható és a
25 mm-es fali beépítési mélységének köszönhetően szinte
minden beépítési helyzetben alkalmazható. A szerelés történhet tömör-, könnyűszerkezetes vagy előfalakban. A lefolyóprofil falba történő integrálásához elegendő egy megfelelő
vastagságú vakolat vagy egy egyszerű XPS keményhab-lap.
A fali lefolyó nyilvános helyeken is használható. Ilyen esetben
azonban egy 25 mm-es vastagságot kell figyelembe venni
a megfelelő burkolat megválasztásánál.

Magasságában is változtatható: 90 mm és 165 mm közötti
szerelési magasság.

A fali lefolyó letömítése után pedig a csempezáró
sín beállítására és rögzítésére kerül sor.

Műszaki adatok
Az Advantix Vario fali lefolyó vízelvezetése a teljes felületen
történik; 1–2%-os esés tökéletesen elegendő. Nincs szükség
többé az esésben fektetett csempék fáradtságos méretre
vágására. Kialakításának köszönhetően a csempézés közvetlenül a lefolyónyílásig történhet, legyen szó padlóról
vagy falról.
Egyszerű és gyors szerelés
A Viega Advantix Vario fali lefolyó szerelése a zuhanylefolyó
szerelésével azonosan történik: gyorsan, egyszerűen és
problémamentesen. Emellett a szállítási terjedelem egy burkoló készletet is tartalmaz, amely megkönnyíti az iparágak

Rendkívül lapos: A kifejezetten a felújítási célokra szolgáló
lefolyóval a szerelési magasság mindössze 70 mm-re csökken.

Utoljára pedig – amennyiben szükséges – a rács és
takarólemezkék behelyezése következik.

közötti együttműködést. A szerelő szerszám megkönnyíti a
csempezáró sín beállítását és lehetővé teszi a lefolyónyílás
beállítását pontosan 20 mm-re, valamint egy egyenes lezáró
közvetlenül a peremig történő csempézését. A szállítási
terjedelem ezeken kívül gérvágó keretet és tisztítókefét is
tartalmaz.
Biztonságos tömítési elgondolás
A tömítés során a Viega az Advantix Vario fali lefolyó esetében is egy átfogó, teljes készletet nyújt. Minden szükséges
anyagot a szállítási terjedelem tartalmaz. Emellett a kivitelezés során a peremfelületeket egy ragasztócsík, a lefolyónyílást pedig egy habanyag betét óvja a szerelés során
keletkező szennyeződésektől.
Egyszerű tisztítás
Az egyszerű és higiénikus tisztítás érdekében a Viega
Advantix Vario úgy van kialakítva, hogy ne keletkezzenek
holtterek szennyeződések vagy hajak számára. A lefolyóprofil egy tisztítókendővel vagy tisztítókefével könnyedén
tisztítható. A multifunkcionális szerszám emellett a tisztító
spirál bevezető segédeszközeként is funkcionál.
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Viega Advantix Vario zuhanylefolyó

TERMÉKVÁLASZTÉK.
A Viega Advantix Vario zuhanylefolyó szállítási terjedelmében minden tartozék megtalálható
a gyors és tiszta telepítéshez. Speciális tartozék készletek érhetők el sarokban történő fek
tetéshez, különösen hosszú változatok vagy természetes kőburkolatok (33 mm-ig) esetében.

Advantix Vario zuhanylefolyó,
alaptest, 300 – 1200 mm
Modell 4965.10,
Felújítási célokra szolgáló
modell 4966.10

Advantix Vario rács
zuhanylefolyóhoz, 300 – 1200 mm
Modellek
965.30 matt nemesacél,
4965.31 fényes nemesacél,
4965.32 fekete, 4965.33 fehér

Advantix Vario tartozék
készlet természetes
kőburkolathoz 33 mm-es
vastagságig
Modell 4965.80

Advantix Vario záróidom
Modell 4965.16,
Felújítási célokra szolgáló
modell 4966.16

Advantix Vario
összekötő idom
Modell 4965.12

Advantix Vario összekötő idom,
90°
Modellszám 4965.14,
Felújítási célokra szolgáló
modell 4966.14

Advantix Vario rácskészlet
zuhanylefolyóhoz, 200 mm*
Modellek
4965.60 matt nemesacél,
4965.61 fényes nemesacél,
4965.62 fekete, 4965.63 fehér

Advantix Vario tartozék készlet
záró- és összekötő idomhoz
Modell 4965.50
matt nemesacél, fényes
nemesacél, fekete, fehér

Advantix Vario tartozék készlet
összekötő idomhoz, 90°
Modell 4965.51
matt nemesacél, fényes
nemesacél, fekete, fehér

Tisztító adapter
Modell 4965.91

Sorjátlanító
Modell 2043

Eltávolító szerszám
Modell 4965.90

* Minden rács és beépítő készlet elérhető matt nemesacél, fényes nemesacél, fekete és fehér kivitelben. ** 120 cm-es vagy annál nagyobb hosszúságtól 20 cm-es rács szükségeltetik.
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Viega Advantix Vario fali lefolyó

TERMÉKVÁLASZTÉK.
Advantix Vario fali lefolyó,
alaptest, 300 – 1200 mm
Modell 4967.10,
Felújítási célokra szolgáló
modell 4968.10

Advantix Vario rács fali
lefolyóhoz, 300 – 1200 mm
Modellek
4967.30 matt nemesacél,
4967.31 fényes nemesacél,
4967.32 fekete, 4967.33 fehér

Sorjátlanító
Modell 2043

Eltávolító szerszám
Modell 4965.90

Advantix Vario tartozék
készlet fali lefolyóhoz*
Modellek
4967.86 matt nemesacél,
4967.86 fényes nemesacél,
4967.86 fekete, 4967.86 fehér

HU 737 962-9/15-114560 · Műszaki
változtatások joga fenntartva!

Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország
Telefon +36 (0) 1 345 - 0495
Telefax +36 (0) 1 345 - 0496
info@viega.hu
viega.hu

