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Viega Prevista. Egy új generáció.

A SZAKMA LEGNAGYOBB
SZAKÉRTŐIVEL KARÖLTVE
FEJLESZTETTÜK. ÖNÖKKEL.
A három éves fejlesztési fázisban, melyet a kivitelezőkkel folytatott intenzív párbeszéd jellemzett, egy
újgenerációs előfaltechnika jött létre. Ez tökéletesen felkészült a jövőre: Egyesíti a bevált technikát a
munkaműveletet forradalmasító innovációval és egyben jövőbe mutató választ ad a higiénia, a rugalmasság, a digitalizálás és a formatervezés kérdéseire.
Ennek eredménye az előfalas technika új generációja, amely nemcsak munkaidőt takarít meg és gondoskodik a nagyobb tervezési és kivitelezési biztonságról, hanem megfelel a szakma összes jelenlegi és
jövőbeli igényeinek – és bizonyosan az Önének is.

viega.com/Prevista/Forprofessionals
A gyakorlati tesztek rövid története.
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A lelkesítő technika.
Például a jövő
A Viega Prevista készen áll. Minden
olyan feltételt biztosít, amely együtt alakítja az egészséges és higiénikus jövőt,
valamint a legmagasabb rugalmasságot
és komfortot nyújtja a lakótérben.
Higiénia
Az egészséges ivóvíz, a tiszta szaniter
ellátás és a higiénia alapfontosságú.
A Viega érintésmentes működtetőlapjai
éppúgy készen állnak a jövő kihívásaira,
mint minden higiénia-funkciós Viega
termék, melyek támogatják az ivóvíz
higiénia megőrzését.
Digitalizálás
A Viega Prevista tökéletesen felkészíti
Önt a digitális megújulásra. Az olyan intelligens rendszereket képviseli, amelyek támogatni fogják az ivóvíz tisztaság
megőrzését. Új érintésmentes működtetőlapjai, melyek LED-világítással felszereltek, a legmagasabb szintű kényelmet
és higiéniát biztosítják.
Rugalmasság
Ha több generáció él egy fedél alatt, vagy
a legmagasabb kényelem elérése a cél,
a Viega Prevista ezen igényeknek is megfelel. Tetszőlegesen állítható WC- és
mosdóelemmel és az intelligens öblítésműködtető technológiájával érezhetően
megkönnyíti a mindennapi használatot.
Formatervezés
A fürdőszoba egyre inkább egy valódi
és egyéni kialakítású wellness részleggé
alakul. A Viega Prevista kiválóan megfelel az egyedi elvárásoknak: mégpedig
a formát és funkciót tökéletesen magában foglaló még az exklúzív igényeknek
is megfelelő működtetőlapjaival.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista
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Viega Prevista. A rendszer.

A SIKERES FÜRDŐSZOBA-TERVEZÉS
MEGHATÁROZÓ ELEMEI.
Az időtakarékos szerelés már a kiválasztásnál elkezdődik. A Viega Prevista generációnál ezért ezt radikálisan leegyszerűsítettük.
Az új előfalas rendszer alapja az új, minden alkalmazásnál használt öblítőtartály.

Az egységes öblítőtartály

 Prevista Dry-WC-elem fali-, könnyűszerA
kezetes fali és sínes szereléshez

A Prevista Pure WC-blokk
a nedves építéshez

Egy öblítőtartály, három alkalmazás,
méretre szabott megoldások
A Viega Prevista termékeknél választhat
a falra szerelhető Prevista Dry, a kön�nyűszerkezetes fali és sínes szerelés
(Prevista Dry Plus), valamint a nedves
építéshez való Prevista Pure között.

Minden rendszer ugyanazt az öblítőtartályt tartalmazza. Így a legrövidebb
időn belül összeállíthat és felszerelhet
egy előfalas rendszert. Nem kell azon
gondolkodnia, hogy melyik öblítőtartály
melyik alkalmazáshoz tartozik, és hogy
melyik működtetőlap illik hozzá. Ez ilyen
egyszerűen megy!

jon nedvesség a falba és ott ne is keletkezzen. Így elkerülhetők az intenzív
költségű következménykárok.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista

Tűzvédelem és szigetelés
A Viega Prevista megfelel a tűzvédelmi
előírások követelményeinek és így alkalmas a nyilvános helyeken történő
telepítésre. Az új öblítőtartály és a megbízható mosdócsatlakozások egyszerre
gondoskodnak arról, hogy ne szivárog-

Zajvédelem
Az alacsony zajkibocsátású Viega Prevista
előfalas rendszerek az otthonok és
a munkahelyek csendje érdekében a
levegőben terjedő és a szerkezeti zajok
tekintetében egyaránt hatékony zajvédelmet garantálnak.
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Prevista Dry/Prevista Dry Plus a száraz építéshez

WC-elem

Mosdóelem

Vizeldeelem

1120 mm
zuhany-WC-csatlakozással
6 cm állítható magasságú

1120 mm
állítható magasságú traverzek
gyorsrögzítőkkel

1120–1300 mm
állítható magasságú traverzek
gyorsrögzítőkkel,
alkalmas minden vizelde típushoz

1120 mm
zuhany-WC-csatlakozással

1120 mm
rögzített traverzek

1300 mm
állítható magasságú traverzek
gyorsrögzítőkkel,
teleszkópos állítású vízcsatlakozás

1120 mm
projektváltozat

1120 mm
projektváltozat
rögzített traverzekkel

1120–1300 mm
állítható magasságú traverzek
gyorsrögzítőkkel,
rejtett öblítésműködtetővel

980 mm
zuhany-WC-csatlakozással

820–980 mm
állítható magasságú traverzek
gyorsrögzítőkkel

Bidé-elem
1120 mm
a vízcsatlakozók univerzális
elhelyezésével

820 mm
zuhany-WC-csatlakozással
működtetés elölről, vagy fentről

Prevista Pure nedves építéshez

WC-blokk

Mosdó blokk

Vizelde blokk

Bidé blokk

1077 mm
Befalazáshoz és körbefalazáshoz
820 mm

+
minden Prevista működtetőlappal kombinálható
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Viega Prevista. Az öblítőtartály.

A LEGJOBB MINŐSÉGI ÉS KEZELHETŐSÉGI OSZTÁLYZATOKKAL.
Az új Viega Prevista öblítőtartály a szíve az új előfalas rendszerünknek.
A kompatibilitása, rugalmassága és tartóssága a lehető legjobb
minőséget biztosítja a falban.

Egy öblítőtartály minden alkalmazáshoz
Az új Prevista öblítőtartály az összes
új előfalas rendszer alapja és azonos
minden Prevista WC-elemben. Akár
száraz- vagy nedves építéssel terveznek
egy fürdőszobát.
Egységes kezeléssel
Az amúgy is szinte magától értetődő
kezelés mindig azonos. Az új Prevista
öblítőtartály így meggyőző, minden
azonos kezelésű az alkalmazásban.

Szabad választás a formatervezésben
Mivel az összes új Viega Visign működtetőlap illik az új öblítőtartályra, minden
beépítési helyzetre méretre szabott
ajánlatunk van az egyéni kialakításhoz.
Made in Germany minőség
Az új, leghosszabb élettartamával
meggyőző öblítőtartály Németországban készül. Emellett a fenntartható
termelés ugyanúgy magától értetődő,
mint az összes kezelőelem kellemes
tapintása: Minden komponenst ipari
formatervezők optimalizáltak a legjobb
kezelés érdekében.

Tökéletesen ellenőrzött biztonság
A kiszállítás előtt minden egyes öblítőtartályt ellenőrzünk a tömítettség és
működés tekintetében: darabról darabra,
az alkalmazáskori legnagyobb biztonság
érdekében.
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Vízcsatlakozás (1. ábra)
A rugalmas Viega vízcsatlakozó lehetővé
teszi a villámgyors csatlakoztatást
tetszőleges csővezeték-rendszerre.
Működtetőlapok (2. ábra)
A Viega összes új működtetőlapja
behelyezhető és cserélhető – természetesen szerszám nélküli szereléssel.
Fúvóformázó technika (3. ábra)
Az új Prevista öblítőtartály fúvóformázó
technikával készül. A tartály extrudált
műanyag tömlőből fúvással készül a
formaszerszámban. Így az egyes alkatrészek összeillesztése nélkül maximális
tömítettség és hosszan tartó, megbízható minőség érhető el.

Rugalmas öblítőáram-fojtó (4. ábra)
A beállító gyűrű segítségével minden
szaniter tárgynál lehetővé teszi az optimális öblítőáram beállítását. Öt fokozat
teszi lehetővé a beállítást minden kereskedelemben kapható szaniter tárgyhoz.
Töltő- és lefolyószelep (5. és 7. ábra)
A töltő- és lefolyószelep is be- és kiszerelhető szerszám nélkül.

Adagolórekesz (6. ábra)
Kérésre tisztító tablettához való adagolórekesszel egészíthető ki a Viega Prevista
öblítőtartály – a szaniter tárgy egyszerű
és kényelmes higiéniája érdekében.
Zuhany-WC-csatlakozás (8. ábra)
A Prevista Dry WC-elemek csatlakozási
lehetőséget biztosítanak a szokásos
zuhany-WC-hez. A zuhany-WC csatlakozókészlet opcionálisan kapható.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista
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Viega Prevista. Az öblítőtartály.

HALADÁS, MELY NAGYON
KÖNNYEN MOZGATHATÓ.
Az új Prevista előfalas rendszernél sokat gondolkodtak azért, hogy Önnek egyszerűbb dolga legyen az építkezésen.
Mostantól sok időt takaríthat meg a világos kezelési koncepciónak köszönhetően – és ugyanakkor Ön biztonságot és
komfortot szerel fel.

Sárga szín magától értetődő kezelés
Az új Prevista előfalas rendszernél sárga
színűek a mozgó és kézzel szerelhető
alkatrészek. Legyen szó a sarokszelep
elzárásáról, a lefolyóív rögzítő klipszeiről,
vagy a lefolyószelep öblítési mennyiség
szelepéről: A szerelés és a kezelés magától értetődő.

Kényelmes és nem igényel szerszámot:
az öblítőtartály kezelése
Az új Prevista kezelési koncepció
előnyei különösen az új lefolyószelepnél
mutatkoznak meg. A teljes- és részmennyiség kalibrálása két sárga beállító
szeleppel történik, az öblítőáram egy
öblítőáram-fojtóval szabályozható.
Amikor a töltőszelep karbantartására
kerül sor, a kereskedelemben kapható
pótalkatrészek is használhatók, ha
éppen nincs kéznél Viega pótalkatrész.

Konkurencia nélkül rugalmas:
az öblítési mennyiség
Az új Prevista öblítőtartály a teljes öblítési mennyiségnél 3,5–7,5 litert, a részleges öblítési mennyiségnél 2–4 liter
mennyiséget nyújt. Néhány kézmozdulattal tetszőleges beállítás lehetséges.
Ez megkönnyíti a víztakarékosság és
a kényelem ideális kombinációját –
függetlenül attól, hogy milyen szaniter
tárgyat szereltek fel.
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Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation

4

Installation videos

1 A két kar elhajtásával rövidebbé válik
a szelep így szerviz esetén könnyebb
leszerelni
2 A 2–4 liter kismennyiségű öblítés beállítása
3 Tolószabályozó a nagymennyiségű
öblítés 3,5–7,5 liter beállításához
4 Integrált öblítőáram-fojtó, öt fokozatban
beállítható

Könnyen csatlakoztatható:
a vízcsatlakozó
Az új 3H öblítőtartályra való vízcsatlakozás választható, történhet hátulról
vagy felülről is. Az öblítőtartályra a
sarokszelep szerszám nélkül szerelhető.
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Viega Prevista. A szerelés.

SZERELJE FEL OLYAN GYORSAN ÉS
RUGALMASAN, MINT MÉG SOHA.
A szerelés helyszínén a Viega Prevista szerelési koncepciója következetesen segíti szakértő partnereinket céljaik elérésében.
Akár a sínben, vagy közvetlenül a falban: Aki a Viega Prevista rendszert telepíti, minden nap időt és pénzt takarít meg.
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Csekély ráfordítás, nagy rugalmasság
Az új Viega Prevista előfalas rendszer
minden tekintetben könnyebbé teszi az
életet az építkezésen. A szerelés előkészületei után, pl. a furatok kifúrása után
csak három szerszámra van szükség
a szereléshez: csak colstok, vízmérték
és egy 13-as kulcs szükséges.
A Prevista Dry Plus sínes szerelésénél
még szükség van egy imbuszkulcsra,
amellyel meghúzható a sínösszekötő.

Sárga szín jelzi a szerszám nélküli
szerelést
Az előfalas elemek szerelésénél is megtaláljuk azt a koncepciót, miszerint az
összes kézzel szerelhető elem sárga:
akár a lefolyóív szerelőklipszeiről, a falra
szerelés finombeállításáról, a működtetőlapok keretének rögzítéséről, vagy
a levehető szerelőnyílásról van szó:
A sárga szín mindenütt a gyors, szerszám
nélküli szereléshez vezető utat jelzi.
Prevista Dry tartó:
szerszám nélküli mélységállítás.

Prevista Dry: gyors szerelés a falon
Négyszer fúrni, négyszer csavarozni,
egyszer illeszteni, kész: A falon a
Prevista Dry szinte magától szerelődik.
A szerelést nemcsak az új kezelési
koncepció könnyíti. Az olyan megoldások,
mint például az elemre helyezhető fali
tartó a rugalmasságának köszönhetően
drága időt takarít meg az építkezésen.
Mivel a falra szerelés minden elemnél,
a WC-nél, a mosdóelemeknél és a
vizeldeelemeknél is azonos, a szerelés
folyamatosan és magától értetődően
végezhető.
Prevista Dry szerelés: A lábat egyszerűen csavarral rögzítjük.

Prevista Dry Plus:
folyamatos szerelés a sínben
A sínben szerelés lépései ugyanolyan
egyszerűek, mint a falon. Az újonnan
kifejlesztett lábat itt a sínbe helyezzük
és egy kattintással reteszeljük – és
kész. A kiigazítás és a felső sínen a két
összekötővel való rögzítés után már
csak a vízcsatlakozásokat kell létrehozni.
Időtakarékosabban, egyszerűbben és
még könnyebben hozzáigazíthatóan
már nem megy. Így teszi könnyűvé a
Prevista Dry Plus az egyéni fürdőszoba
világ tervezését és megvalósítását.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation

Installation videos
Prevista Dry Plus szerelése a sínben: A lábat egyszerűen felhelyezzük és bekattintjuk.
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Viega Prevista. A szerelés.

SZÉRIASZERŰEN A LEGMAGASABB
KOMFORTÉRZET ELÉRÉSÉHEZ
IGAZÍTVA.
A jövő egyik legfontosabb témája a több generációnak is megfelelő fürdőszoba. A Viega Prevista
a szériaszerűen állítható magassággal a legjobban felkészült erre. Ugyanakkor lehetőséget nyújt
a legmagasabb komfort installálására egy zuhany-WC formájában.

6 cm
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6 cm

Egy kézmozdulattal megvalósítható:
a szériaszerű 6 cm-es magasságállítás.

Vízellátás zuhany-WC-hez: a védőcsőnek
köszönhetően egyszerűen szerelhető.

Állítható magasság a gyártól
A Prevista Dry WC-elem szériaszerűen
állítható magasságú 6 cm-rel. Az előfalas
elem falon vagy sínben történt szerelése
után a WC-k magassága hozzáilleszthető
a használóhoz. Gyárilag kb. 41 cm-es
kerámia magassággal szállítjuk és
fokozatmentesen állítható kb. 47 cm-es
magasságra, így az akadálymentes
szerelésekhez is kiválóan alkalmas.
Eközben nem változik az előfalas elem
magassága.

Zuhany-WC előkészítés ...
A felhasználókat a legmagasabb komfortra készíti fel a Prevista Dry WC-elemek
szériaszerű zuhany-WC előkészítése.
A hidegvíz csatlakozó kényelmesen
átvezethető egy védőcsövön keresztül
a zuhany-WC-csatlakozástól a sarokszelepig (öblítőtartály). Egy speciálisan
a sarokszelepre fejlesztett adapter
néhány másodperc alatt lehetővé teszi
a töltőszelep és a zuhany-WC párhuzamos csatlakoztatását.

Zuhany-WC-csatlakozás másodpercek alatt: Ezt az adapter teszi lehetővé.

... minden szokásos zuhany-WC-hez
A Viega Prevista úgy van kialakítva,
hogy problémamentesen szerelhetők
az általános gyártók zuhany-WC-kerámiái és kényelmi megoldásai. A sok új

Prevista WC-elem ezért szinte minden
kapható zuhany-WC-re csatlakoztatható – a Viega Prevista legmagasabb
kompatibilitása itt is meggyőző.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation

Installation videos
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Viega Prevista. A szerelés.

INTELLIGENS: AZ ÚJ
GYORSRÖGZÍTŐK.
Az előfalas szerelésnél a legnagyobb ráfordítás az egyes traverzek magasságállításánál adódik. Mi kézenfekvőbb annál, hogy
forradalmasítsuk ezt a munkaműveletet és a legszükségesebbre korlátozzuk a nagy idő ráfordítású csavarozást?

Villámgyors beállítás
Vízcsatlakozások vagy vizeldelefolyók
magasságállítása eddig sok időt raboló
műveletet igényelt, mivel a beállított
magasság gyors korrekciójához mindig
legalább két csavart kellett meglazítani
és ismét meghúzni. Az új Viega gyorsrögzítő pontosan ezt változtatja meg.
Lazítás, illesztés, rögzítés, kész
Mostantól csak néhány kézmozdulatra
van szükség ahhoz, hogy a vizelde és
mosdó vízcsatlakozás valamint a lefolyó
magasságát beállíthassuk: gyorsrögzítő
oldása, helyes magasság beállítása,
gyorsrögzítő ismételt zárása. A különösen gyors beállításról gondoskodik a
mérőskála, amely a vizelde és mosdó
Prevista-elemének bal oldalán van
elhelyezve.
Tesztelt biztonság
A gyorsszorítók kiváló stabilitást garantálnak. Egyszer reteszelt, rögzítve tartja
a komponenseket mint például a
vízcsatlakozás és a mosdó traverzeit
a Prevista előfalas elemben – a leghosszabb idejű stabilitást biztosítva.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista
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Viega Prevista.

ELVÉBEN PASSZOL:
AZ ÖN IGÉNYEIHEZ.
Egy újgenerációs előfalas technika legyen olyan igényes, hogy minden kihívásnak megfeleljen.
A Viega Prevista a kiegészítő elemek széleskörű választékával lehetővé teszi az egyéni ügyféligények teljesítését.

1

2

1. és 2. ábra Tiszta kényelem:
tetszőleges magasságállítás
A tetszőlegesen magasságállítható
Prevista WC- és mosdóelemek segítségével a legnagyobb kényelem telepíthető.
A felhasználó a mosdó magasságát
20 cm-rel, a WC-ét 8 cm-rel állíthatja és
mindkettő gombnyomással kiigazítható.
A mechanizmust egy magas minőségű
üveglap fedi le – mely a komfort és
formatervezés tökéletes kapcsolata.
2. ábra Rugalmas: közbenső konzol
Az egyéni, részben magas előfalas
szerkezet építéséhez ideális megoldás
a Prevista közbenső konzol. Ezek segítségével meghosszabbítható az előfal
szélessége és fokozatmentesen állítható
a magasság. A közbenső konzol univerzálisan alkalmas a 820 mm és 1300 mm
közti építési magassághoz.

A legmagasabb kényelem mindenki számára: a tetszőlegesen állítható magasságú
Prevista Dry WC-elem.

Tiszta rugalmasság: tetszőlegesen állítható
magasságú mosdóelem közbenső konzollal.

3

A kisebb beépítési magassághoz:
820 mm magas WC-elem.

4

Minden alkalmazáshoz:
Prevista Dry vizeldeelem.

3. ábra Kompakt: 820 mm-es elem
A 820 mm magas Prevista WC-elem
lehetővé teszi a WC-k könnyű felszerelését alacsony építési magasságnál –
pl. ferdetető alá, vagy ablak alá. A működtetés felülről vagy elölről szabadon
választható.
4. ábra Komfortos higiénia:
vizeldeelemek
A Viega Prevista három különböző
vizeldeelemet kínál. Az első, 1120 –
1300 mm magasság között felszerelhető
változat kombinálható az összes vizeldetípussal. A második, 1300 mm magas
elem a teleszkópos állítású vízcsatlakozással gyorsan felszerelhető és alkalmas
sok kereskedelemben kapható vizeldéhez. Mindkét változat működtethető
mechanikus és elektronikus működtetőlappal. A harmadik vizeldeelem a fedett
vizelde-vezérléshez különösen a formatervezéstől független fürdőszoba kialakításhoz alkalmas 1120 és 1300 mm
magasság között.
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Viega Prevista. Az előfalas blokkok.

AZ ELSŐ VÁLASZTÁS NEDVES
ÉPÍTÉSNÉL: PREVISTA PURE.
A legmodernebb előfalas technika találkozik a bevált eljárással: A Prevista Pure rendszerrel és az új öblítőtartállyal
egyéni, magas minőségű és hosszú élettartamú installációk valósíthatók meg a nedves építésben.
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Rugalmasság és formatervezés
A nedves építés igényeihez tökéletesen
összehangolt Viega Prevista Pure-előfalas blokkok kimagasló rugalmasságuknak köszönhetően az egyedi szerelés
céljára kiválóan alkalmasak. Két változat
kapható 820 mm és 1077 mm építési
magassággal, az új Prevista öblítőtartálynak köszönhetően mindkettő kompatibilis minden Prevista-hoz való Viega
működtetőlappal. A WC-blokkon kívül
rendelkezésre állnak blokkok a vizeldéhez, mosdóhoz és bidéhez is. Tehát
akadálymentessé vált a luxus fürdőszoba
világ tervezése.

Kompletten előszerelve
Hogy Önnek könnyű dolga legyen, a
belső szerkezet kompletten előszerelt
a Viega Prevista öblítőtartállyal és lehetővé teszi az elölről való működtetést.
Ezen felül a 820 mm-es változat könnyen
kezelhető felülről is. A rugalmas mélységbeállítás még külön megnövelt variálhatóságról gondoskodik.

Zajvédelemmel együtt
A toalettöblítés működtetésénél a lehető
legjobban el kell kerülni a zajkibocsátást. A Viega Previsa Pure az épületben
csendet biztosít – lakásokban és irodákban egyaránt.
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Viega Visign. Új működtetőlapok a Prevista-hoz.

KIALAKÍTÁS, MELY MINDEN VIEGA
ELŐFALON AZ ELEMÉBEN VAN.
Magas minőségű formatervezés, mely minden előfalas elemre felszerelhető: Az új Viega működtetőlapok a
Prevista-hoz lehetővé teszik a modern élettér kialakítását minden fürdőszobában.

Visign for More 200
Pácolt tölgyfa
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Egyedi formatervezés
egyedi fürdőszobához
Mivel a felhasználók sokoldalúsága tükröződik a fürdőszobák megjelenésében,
a Viega Visign portfólió minden fürdőszobához és minden ízléshez a megfelelő
működtetőlapot kínálja: az emocionálistól
a racionálisig, a puritántól az extravagánsig. Az anyagválaszték a funérozott
fafelülettől a szálcsiszolt nemesacélon
át egészen az üvegig és a nagyértékű
műanyagig sokfajta anyagot foglal
magában, és mindezeket különböző
színárnyalatokkal kombinálva.
Szerszám nélkül szerelhető
rugalmasság
Az új Visign működtetőlapok szerszám
nélkül felszerelhetők. Ezen felül kompatibilis minden új működtetőlap a Prevista
öblítőtartállyal. Hogy melyik dizájnt
szerelik fel, az csak ízlés kérdése, de
nem a technikáé. A csempével egy
szintbe építés ugyanúgy lehetséges, mint
az adagolórekesz felszerelése a kellemes WC-higiénia érdekében minden
Visign for Style és Visign for More lapnál.
Hosszú életű komfort
A Prevista-hoz minden Viega Visign kézi
öblítésműködtetésű működtetőlap nemcsak optimálisan kombinálható a legújabb szaniter tárgy- és csempedivattal,
hanem a kellemes tapintásuk és a különösen könnyű öblítésműködtetésük
egyben meggyőző érv is. Mert az ös�szes Visign működtetőlapot bővített
tartós tesztnek vetették alá, éppen
ezért egy fürdőszobaélet hosszáig
szolgálnak.

Kiváló formatervezés

A legmagasabb dizájnigényekhez: a keret a csempével egyszintű beépítéshez.

Szabad választék: öt a több mint 50 szériaszerű designváltozatból

Visign for Style 20
műanyag, fehér-alpin

Visign for More 201
nemesacél, szálcsiszolt

Visign for Style 23
akril, fekete/nemesacél színű

Visign for More 204
nemesacél polírozott

Tudjon meg többet:
viega.com/Prevista/
Flushplates-configurator

A Visign for More 200 díjat kapott.

Visign for More 205 sensitive
üveg mélyfekete
A Visign for More 201 díjat kapott.

A Visign for More 201 díjat kapott.
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Viega Visign. Az új működtetőlapok.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA MINIMÁLIS
FELÜLETEN.
Mikor valóban tiszta dolog a kimagasló higiénia? Ha ugyanakkor intelligens kezelés komforttal kombinálják.
Mint a Viega érintésmentes működtetőlapjaiban.
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Visign for Style 25 sensitive, műanyag fehér-alpin éjszakai fény lakkozással a sötétben való
tájékozódáshoz.

A legszebb forma,
hogy valamit ne érintsünk meg
Példamutató tisztaság, könnyen ápolható,
mindez tetszetős designban bemutatva:
Az érintésmentes Viega Visign for More 205
sensitive és Visign for Style 25 sensitive
működtetőlapok minden fürdőszobában
a legmagasabb szintű öblítési komfortot
nyújtják. Mindkét lap kiváltja az öblítést,
ha a kezet közvetlen a működtetőlap
kívánt öblítő funkciója elé tartja. Így a
használók nemcsak a maximális öblítési
kényelmet élvezik, hanem távol tartják
magukat a csíráktól és baktériumoktól.
A design-hoz hasonlóan tiszta maga a
működtetőlap is: Minden felület különösen könnyen tisztítható és évtizedeken át
megtartják eme pozitív tulajdonságukat.

Programozható:
a Viega Hygiene-funkció
Különösen azokban a középületekben,
például iskolákban, szállodákban áll az
ivóvíz-minőség fenntartása az első
helyen, ahol a berendezések használati
szünetekkel működnek. A Viega a Higiénia
koncepciójával a megfelelő megoldást
kínálja. A hurkolt kivitelű, soros és
körvezeték szerelvények, valamint az
elektronikus működtetőlapok együttes
alkalmazása előmozdítja az életfontosságú ivóvíz-higiénia megőrzését. Ezen
felül a Viega Hygiene öblítőrendszer
elektronikus vezérlése felismeri a hiányzó
ivóvíz-elvételt és megbízhatóan biztosítja a rendeltetésszerű üzemelés fenntartását a kimaradó használatnál úgy,
hogy önállóan végbemegy a szükségszerű vízcsere. Az öblítés kiváltása a
Viega Hygiene funkcióval rendelkező
működtetőlappal történik. Ez minden
elektronikus működtetőlapnál programozható.
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Viega Visign. Új működtetőlapok a Prevista-hoz.

MOST SZÉRIASZERŰEN BEÉPÍTVE:
CSATLAKOZÁS A JÖVŐHÖZ.
Ha a modern LED-technika vagy intelligens távirányíthatóság használatáról van szó: A modern előfalas technika mindenre elő
van készítve. Mint a Viega Prevista.

Modern fürdőszoba, modern világítás
A fürdőszoba kialakításánál a világításnak
központi szerepe van. Nemcsak jobb
életérzést nyújt, hanem több biztonságot

is. Sok elektronikus működtetőlap a
Viega-nál rendelésre felszerelhető
LED-világítással. A kellemes semleges
fehér fény segíti a tájékozódást és

funkciós fényként szolgál a sötétben,
emellett visszafogott marad úgy, hogy
nem konkurál a fürdőszoba világítással.
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Akár szálcsiszolt vagy lakkozott nemesacél: A Visign for More 201 működtetőlap világos
optikai és tapintási akcentust nyújt a kissé kiemelkedő nyomógombjaival.

A szálcsiszolt nemesacélból készült keskeny működtetővel a Visign for More 204 olyan
hatást kelt, mint egy bross a falon – egy valódi ékszer minden design fürdőszobában.

Intelligens: a LED-világítás
A formatervezés sokoldalú. Így a
Visign for More 202 tartalmazza a szériaszerű LED-világítást ugyanúgy, mint
a Visign for More 205. Az utóbbi még
intelligens programozást is tartalmaz:
A LED-ek csak akkor aktiválódnak, ha
mozgást észlelnek a helyiségben, az öblítési mennyiség kijelzők a kéz közeledésére fénylenek fel. A Visign for More 201
és Visign for More 204 kívánságra választhatóan világító beépítőkerettel is
felszerelhetők. Ez szintén a közelítésre
reagál, egy kellemes megjelenésű világítással fogja körül a működtetőlapot
és pozitív megvilágításba helyezi azt.
Kényelmes: a Visign távműködtetők
Az intelligens fényrendszer mellett
felszerelhető egy kiemelkedően komfortos kezelés. A Visign for Style 23 és
Visign for More 200 távműködtetők lehetővé teszik az öblítésműködtetést ott,
ahol a használónak a legkényelmesebb:
például a sarkon túl, a szemben levő
falnál, vagy egy közelben levő bútorban.

Ideális szűk helyiséghez, mozgáskorlátozott személynek, vagy egyszerűen az
öblítési komfort növelésére.

A Visign for Style 23 visszafogottan illeszkedik minden falba és bútorba. A kis- és
nagy öblítési mennyiséget nyomópont jelzi.
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Viega Prevista. Öblítési technikák.

LÁTHATATLAN INTELLIGENCIA:
ÖBLÍTÉSMŰKÖDTETŐ A FAL
MÖGÖTT.
A maximális higiénia segítése nem luxus. Az öblítésműködtető különböző technológiái – intelligens és láthatatlan
módon a fal mögé felszerelve – kiváló higiéniai megoldást jelentenek nyilvános és otthoni használat esetén is.

A higiénia és az alkotás szabadságának találkozása: A rejtett öblítésműködtető
A nyilvános területen abszolút biztonságot nyújt vandalizmus ellen és az otthoni
használatnál kiemelkedő magas higiéniát biztosít purista dizájnnal: a vizelde

öblítőegység működtető- vagy takarólap
nélkül. Ezt a rejtett öblítésműködtető teszi lehetővé. A vizeldeszifon belsejében
elhelyezett érzékelő felismeri az áramlás és a hőmérséklet használat közbeni
változását, és automatikusan kiváltja az
öblítést. Mivel az érzékelő ezen kívül a

szifon túlságosan alacsony vízszintjét
is érzékeli, szükség esetén utántölti egy
öblítéssel, a szagterhelés megelőzése
érdekében. Így működtetőlap nélkül is
összekapcsolódik a maximális kényelem és az alkotás tökéletes szabadsága.
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Kényelmes és higiénikus: az infravörös működtetés.

Jelentős takarékoskodás, amikor
minden egyszerre van használatban
Koncertszünet? Félidő a stadionban?
A rejtett működtető tökéletesen felkészült
a hosszabb időközökre. Nagyon gyakori
használat ellenére is vizet spórol: A dinamikus öblítőprogramnak köszönhetően,
amely felismeri a folyamatosan használatot az öblítési mennyiséget önállóan
háromról egy literre csökkenti. Ezenkívül
az automatikus működtetőt hatékony
módon percenként egyszeri alkalomra
szabályozza. Emellett a diagnosztika
funkció gond nélkül kiolvassa és elemzi
a hibákat, és például a szifon eldugulása
esetén leállítja az öblítést.
Infravörös működtetés
Az érintésmentes, infravörös működtetésű modellek különösen alkalmasak
nyilvános vagy részben nyilvános létesítményekben történő felhasználás céljára. A magas komfortot kombinálja
a példamutató higiéniával: A takarólap
mögötti érzékelő érintés nélküli is észleli
a használatot, és automatikusan elindítja
az öblítést. A vizelde fedelének felhajtása
nem okoz működési hibát. Csak akkor
indul el az öblítési folyamat, ha a felhasználó eltávolodik a vizeldétől. Az

öblítési mennyiség és az érzékelési
tartomány a mindenkori használatnak
megfelelően állítható be. A dizájn is
nagyon egyedi. Otthoni felhasználáshoz
kiváló minőségű fából, üvegből és
műanyagból készült változatokat kínálunk, a nyilvános helyekre pedig masszív
kivitelű fémmodellek kaphatók, melyek
a szándékos rongálással szemben ellenálló csavarzattal vannak felszerelve.
Elektronikus működtetés
A többgenerációs lakóépületek, a kórházak és idősek otthona esetén különösen
fontos szempont az egyszerűen elérhető
és kezelhető működtetőkkel történő felszerelés. Az új elektronikus Viega WCműködtetőlapok lehetővé teszik a különböző jelek segítségével – így például
rádiófrekvenciás jellel, fénysorompóval,
mozgásjelzővel, nyomógombbal vagy
záróérintkezővel – a motoregység vezérlését és az öblítés működtetését.
Bővítőkábel-adapter használatával a jelek
egyidejű kapcsolása sem okoz gondot.
Az új Prevista öblítőtartályokhoz elérhető
elektronikus működtetők kombinálhatók
minden elektronikus Visign működtetőlappal. A hálózati csatlakozót be kell
tervezni az előfalba.
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Viega Prevista.

A TERMÉKVÁLASZTÉK:
MŰKÖDTETŐLAPOK.
Akár érintésmentes, programozható, vagy LED-világítással: A Viega Visign működtetőlapok szín- és designkínálata
lehetővé teszi a méretre szabott kialakítást. Az itt ábrázolt színpéldákon kívül további változatokat talál a működtetőlapok
prospektusában és az online-konfigurátorban – viega.com/Prevista/Flushplates-configurator
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Viega Prevista.

A TERMÉKVÁLASZTÉK:
ELŐFALAS ELEMEK.
Az új Prevista előfalas elemek a fal előtt nyújtják Önnek a lehető legjobb Made in Germany minőséget.
Természetesen mindig kiemelten szem előtt tartva a legnagyobb rugalmasságot és teljesítményt.
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