
Viega Advantix Cleviva

Minden eleme formatervezett és 
funkcionális.



Viega Advantix Cleviva

MINDENHEZ A MEGFELELŐ  
FORMAVILÁGOT A VIEGÁTÓL!
A fürdőszoba már nem csupán egy tisztán használati célú nedves helyiség, hanem egyre inkább a lakótér azon része, 
amely a jó közérzetünkért felel. A minőségi formavilág és az egyediség iránti igényünk a fürdőszoba fontosságával együtt 
növekszik. A Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyók a pontszerű vízelvezetéssel minden helyzetben megfelelő megoldást 
nyújtanak. A hangsúlyos formavilágú változatok rugalmas és elegáns megoldást kínálnak minden technikai és vizuális  
követelménynek a fürdőszoba kialakításánál.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Cleviva
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Megfelel 

a �IN 1��34 

szabványnak

�antáziá�a szabadon szárnyalhat
Merítsen ihletet széles formaválasztékunkból, és alakítsa 
fürdőszobáját az egyénisége szerint. A folyóka profilhoz 
való kiváló minőségű rács négyféle változatban kapható: 
egy vagy két beömlőnyílással, továbbá szögletes és kerek 
formában.

Olyan elegáns színárnyalatok közül választhat, mint 
a rozsdamentes acél (matt), a pezsgőszín, az antracit 
és a réz-/aranyszín. Kérésre további fémszínek, külön 
kívánságra pedig egyedi színek is rendelhetők.

nemesacél, matt

antracit
(2020 végétőll)

réz�/aranyszín�
(2020 végétől)

pezsgőszín�
(2020 végétől)
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Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó

A LEFOLYÓ BEMUTATKOZIK.
Egy zuhanylefolyó, amely megfelel az összes tervezési követelménynek, és kiváló – szabványoknak megfelelő minőséget 
kínál az anyag, a biztonság és a rugalmasság tekintetében. Telepítsen egy lenyűgözően vonzó dizájnt, amelynek lejtése 
nemcsak optimalizálja a víz elvezetését, hanem megkönnyíti a tisztítást is.

Rács

ELŐNYÖK ÁTTENKINTÉSE

 ■ pontszerű vízelvezetés a maximális higiénia jegyében
 ■ a bepattintható és gyárilag rögzített szigetelő gallér  
maximális biztonságot nyújt

 ■ a lefolyó profil optimális vízelvezetést biztosít a befelé  
irányuló lejtésnek köszönhetően (1-2 %)

 ■ kimagasló tervezési rugalmasság a zuhanyprofilnak  
és a cserélhető rácsnak köszönhetően

 ■ egyedileg pozicionálható, alkalmas fali szereléshez  
vagy centralizált, ill. decentralizált telepítéshez

 ■ lerövidíthető folyóka profil az optimális hosszúság  
elérésre érdekében

 ■ megfelel a DIN 18534 és DIN EN 1253 szabványnak

Problémamentes vízelvezetés minden helyzetben
A pontszerű vízelvezetéshez kifejlesztett zuhanylefolyó profil 
zavartalan vízelvezetésről gondoskodik. A standard lefolyó 
(beépítési magasság min. 95 mm) mellett egy lapos lefolyó 
(felújításhoz való változat, beépítési magasság 70 mm-től)  
is kapható.

Kiváló anyagválasztás, gondos megmunkálás
A Viega Advantix Cleviva rugalmasságot biztosít a beszere-
lésnél és használatban egyaránt, ráadásul kiváló minőségű 
anyagból készült: a 4 mm vastag, 1.4301-es nemesacél  
torziómentes, ellenáll a hajlításnak, ezáltal nem deformálódik. 
A folyóka profil speciális felületkialakításának köszönhetően 
a víz optimálisan, a nyílás irányába pontszerűen kerül elve-
zetésre, így zavartalan lefolyás garantálható.

Profil

Magasság-kiegyenlítő elem

Szűrőbetét

Szigetelő gallér

Karima

Szagelzáró

Lefolyócső

Hangszigetelő elem
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Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó

KÉNYELEM ÉS MINŐSÉG 
MINDEN HELYZETBEN.
A Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó sokrétű elrendezési lehetőségeinek köszönhetően 
bármilyen telepítési helyzethez adaptálható. A folyóka profil magassága és hossza, gyorsan 
összehangolható a helyi adottságokkal – ezzel lehetővé teszi a zuhany egyedi kialakítását.

Amikor a higiéniából kényelem lesz
A Viega zuhanyfolyóka úgy van kialakítva, hogy a nyitott 
lefolyóprofilon keresztül ne legyen lehetőség a szennyező-
dések lerakódására igy nem rozsdásodik. Tisztítórongy 
segítségével a lefolyó profil rendkívül könnyen tisztítható. 
A rács egy kézmozdulattal kivehető, ezáltal szükség esetén 
a szifon és a szennyvízvezeték is egyszerűen tisztítható.

K�zvetlenül a falhoz illesztve
A Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó 
akár közvetlenül a falsíkra illesztve is 
csatlakoztatható.

Tetszőleges elhelyezés
A beszerelés alternatív módon – a csem-
pézett felületen belül tetszőlegesen – az 
igényeknek megfelelően történhet.

K�zpontosított elhelyezés
A centeralizált beszerelés 300–1 200 mm
hosszú tartományban lehetséges.

A folyóka profil bővíthetősége
Az Advantix Cleviva tetszőlegesen hosszabbítható. A folyó-
kaprofil mindkét végén egy-egy továbbfutó sima felület 
található. Ezáltal több zuhanylefolyó egymás mellé sorba 
rakható. Köztes méretek a sík profilvégek max. 10 cm-rel 
való lerövidítésével érhetők el.
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Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó

NEM CSAK A SZERELÉS 
LEFOLYÁSA EGYSZERŰ.
Minden fürdőszoba más és más. Ezért is olyan egyszerűen telepíthetők és vághatók  
méretre milliméter pontosan a Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyók.

Kívánság szerint pozícionálható
Az Advantix Cleviva zuhanyfolyóka kívánság 
szerint központosan, szabadon vagy köz-
vetlenül a falnál is elhelyezhető. A lefolyó  
a betonvasalás területének egyszerű levá-
lasztásával közvetlenül a nyers falhoz rögzít-
hető. A lefolyócső fektetése a beépítési 
helyzethez hozzáigazítható.

Garantált vízszigetelés
A szigetelő gallér gyárilag hozzá van rögzít-
ve egy tartóhoz, amelyet egyszerűen csak  
a lefolyó karimába kell bepattintani. A kari-
ma és a szigetelő gallér közötti tömítés így 
eleve biztosítva van. Ez a burkoló számára 
hatalmas előny.

Rugalmas fürdőszoba kialakítás
A magasság-kiegyenlítő elem segítségével 
30 mm-ig kiegyenlíthetőek a magasságbeli 
különbségek. Így minimális csempevastag-
ságok vagy robusztus natúrkő-burkolatok is 
lerakhatók. A legkisebb felszerelési pontos-
ság beállítható, a hosszú oldalon 3,5 mm-rel, 
a rövid oldalon pedig 5 mm-rel: a kimagasló 
és egyedi fürdőszoba dizájn érdekében, tel-
jesen részletekbe menően.

Méretre vágható
A profil 800 mm, 1 000 mm és 1 200 mm 
hosszúságban áll rendelkezésre, és 300 mm 
hosszúságúra lerövidíthető, pl.: nemesacél 
vágókoronggal ellátott fordulatszám szabá-
lyozós sarokcsiszolóval. Opcionálisan  
a zuhanyfolyókák azonban korlátlan számban 
egymás után sorba tehetők. Ennek követ-
keztében a tetszőleges kialakításra még  
a nagyobb terek esetében is van lehetőség.
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Viega Advantix Cleviva zuhanylefolyó

A VÁLASZTÉK 
ÁTTEKINTÉSE.
Teljesen mindegy, hogy milyen beszerelési helyzetről van szó: A Viega Advantix Cleviva 
zuhanylefolyókkal az ügyfelek szinte minden kívánsága megvalósítható. A készlet standard 
változatban 800, 1 000, 1 200 mm-es hosszúságban, 95 mm-es beépítési magasságban 
(modell: 4981.10) vagy felújításhoz való változatban (modell: 4981.11) kapható.

Modell� 4��1.��
Lefolyótest, standard változat
Építési magasság� ��� 1�� mm
Vízzár�magasság� �� mm
Lefolyási tel�esítmény� �,���,�� l/s�

Modell� 4��1.�1
Lefolyótest, fel��ításhoz 
való változat
Építési magasság� �� mm�től
Vízzár�magasság� 2� mm
Lefolyási tel�esítmény� �,4 � �,� l/s�

Modell� 4�14.��
�angszigetelő elem

Modell� 4���.��
Szerszám

Modell� 4�23.�
Csőátvezetés

� �eltételek� torlasztási magasság, dizá�n rács és szennyfogó sz�rő

Modell� 4��1.3�, 4��1.31, 4��1.32
Profilhossz� ���, 1 ���, 1 2�� mm
Anyag� nemesacél, 1.43�1

Modell� 4��1.��
Rács Visign C2

Modell� 4��1.��
�etét Visign C1

Modell� 4��1.��
�üggőleges lefolyóegység
Lefolyómagasság� 
2� mm�től
szagzár nélkül
Lefolyási tel�esítmény� �,� � �,� l/s
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Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest  
Lövőház utca 30.  
Magyarország

Telefon +36 1 345-0495 
Telefax +36 1 345-0496

info@viega.hu 

viega.hu
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