„A JÓ DIZÁJN NEM CSAK 
A MEGFELELŐ FORMA 
MEGTALÁLÁSÁT JELENTI, 
HANEM A MEGFELELŐ 
FORMA MEGFELELŐ IDŐBEN 
TÖRTÉNŐ MEGTALÁLÁSÁT.”
Achim Pohl, CEO és okleveles dizájner, ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr

A fürdőszoba fontos élettérré vált. Kikapcsolódást, wellnesst és higiéniát biztosít
– és ez az a helyiség, ahol időt szánhatunk saját magunkra. A Viega széles dizájnpalettát kínál annak érdekében, hogy Ön minden alkalommal különleges élményben
részesülhessen a saját fürdőszobájában. Ennek eredményét láthatja ebben a prospektusban. Jó szórakozást kívánunk a különböző trendek felfedezéséhez és az új
fürdőszoba kialakításához.

Viega Visign

KÉSZEN ÁLL A LEGÚJABB
TRENDEKRE?
Az inspirációnk
6. oldal

2. trendi fürdőszoba
22. oldal

1. trendi fürdőszoba
8. oldal

Működtetés elölről
és fentről

Higiénia funkció

Érintésmentes

A fürdőszobák olyan sokoldalúak, mint az azokat használó emberek. A Viega ezért
minden fürdőhöz kínál működtetőlapot, amely a jelenlegi szaniter tárgyakhoz is és
csempe trendekhez is illenek: az emocionálistól a racionálisig, az egyszerűtől az
extravagánsig, érintéssel vagy érintésmentesen.
Formatervezett működtetőlapjaink minden igényt kielégítenek, legyen szó akár új,
akár felújításra kerülő fürdőszobáról.

LED technika

Fluoreszkáló
működtetőlap

Infravörös

Az inspirációnk
A dizájn fővárosaiból közvetlenül az Ön fürdőszobájába: Rendszeresen merítünk
inspirációt a világ trendjeiből, hogy aktuális és különleges dizájnt kínálhassunk Önnek.
a 6. oldaltól
1. trendi fürdőszoba: A modern technika
A legjobb éppen elég jó Önnek? Kedveli a tiszta vonalakat, a kiváló minőségű
anyagokat és az egyedi, vagy akár feltűnő kialakítást? A Visign for More a legmagasabb
igényeket is kielégítő, exkluzív működtetőlapokat kínál.
a 8. oldaltól
2. trendi fürdőszoba: Egyszerű és letisztult
Itt összenő az, ami összetartozik: A Viega Visign segítségével a fürdőszobáját az
adott generációnak megfelelően alakíthatja ki, és bármikor át is alakíthatja – az időtlen
dizájnnak és a minőségnek köszönhetően, amely generációkon át kitart.
a 22. oldaltól
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Az inspirációnk

A DIZÁJN FŐVÁROSAIBÓL
KÖZVETLENÜL AZ 
ÖN FÜRDŐSZOBÁJÁBA.
Az új fürdőszoba trendek a lakástrendekből keletkeznek. Ezért a működtetőlapok
kifejlesztésekor a világ kreatív központi elemeiből merítünk inspirációt. Mert csak
így jöhet létre az időtlen dizájnklasszikusok és a az aktuális trendnek megfelelő
elemek tökéletes keveréke.
A visszafogott trendektől kezdve, mint például a skandináv stílus, melynek központi
eleme a tónus a tónusban kialakítás, egészen a feltűnő és elbűvölő stílusig, amely
erős kontrasztokkal dolgozik. Vagy mégis inkább vissza a természethez a meleg
színekkel és a gyengéd anyagokkal? Bármelyik megjelenést is választja – a Visign
működtetőlapok optimálisan illeszkednek az Ön kívánságaihoz.
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1. trendi fürdőszoba

A MODERN TECHNIKA.
A fürdőszobát élettérként alakíthatja ki úgy, hogy a legmodernebb technológiai
megoldásokból meríthet inspirációt. A kialakításnál fontos a kiváló minőségű anyag,
a dizájn, a tapintás és a szín is – és, hogy ezek tökéletesen harmonizáljanak. A működtetőlap kiválasztása is ezek alapján történik.
Visszafogott vagy markáns?
Válasszon egy igazi figyelemfelkeltő vagy éppen egy visszafogott lapot, amely
a tartózkodó dizájn miatt tetszetős.
Finom érintés
A dizájnos Viega működtetőlapokat megérinteni is izgalmas. Szinte csalogat, hogy
megérintsék – akkor is, ha egyáltalán nincs rá szükség.
Játsszon a színekkel
A szokatlan színű szerelvények immár keresett elemekké váltak. Ezért a fürdőszoba
egységes kialakítása érdekében számos működtetőlap és vizeldelap kapható egyedi
fémes és speciális színben.
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A fény, mint dizájnelem

HELYEZZEN EL SUGÁRZÓ
SÚLYPONTOKAT 
A FÜRDŐSZOBÁBAN.
A fürdőszoba kialakításánál a világításnak központi szerepe van. A színek hatása
ugyanis pozitívan befolyásolhatja a fürdőszobát használó személy hangulatát. Ezért
a Viega ebben a tekintetben is irányt mutat: Ezért külön rendelésre számos elektronikus működtetőlap olyan LED kerettel szerelhető fel, amely a közeli tartományban
(kb. 3 m) kiold. A kellemes fény segíti a tájékozódást és funkciós fényként szolgál
a sötétben, azonban annyira visszafogott marad, hogy nem konkurál a fürdőszoba
világítással.
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Visign for More 200

VISSZA A TERMÉSZETHEZ.

Pácolt tölgyfa

A fa természetes, a fa meleg, a fa életminőség. Nem csupán a kellemes optika
és tapintás miatt, hanem mert pozitív hatást gyakorol a helyiség hangulatára.
A pácolt füstölt tölgyből készült Visign for More 200 működtetőlappal tökéletes
párosítást alkothat a hangsúlyos fa falakkal. Mindkét öblítőgombot „ugyanolyan
fából faragták”, vagyis párosan erezettek. Ezáltal minden működtetőlap tökéletesen
egyedi darab.

Mélyfekete üveg

Azonban nem csak az igazi fából készült Visign for More 200 kínál különleges
optikai élményt. A két üveg változat lebegő optikai hatást kölcsönöz, és ezáltal
különleges könnyedséget és ragyogást sugároz. Viszont az új színek, mint például
az arany-réz és az antracit nagyon tiszta kifejezőerővel rendelkeznek. Ezáltal
a Visign for More 200 egy olyan működtetőlap, amely minden formavilág kívánságának eleget tesz.

Közlekedési fehér üveg

Aranyozott fém

Antracit fém

Fémes és speciális
színek külön rendelésre

Arany-réz fém
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Szálcsiszolt nemesacél

Visign for More 201

AKINEKALUXOSHOZ
TÁMADTKEDVE.
Markáns dizájn, egyetlen, lézerrel vágott fémelemből: Ez az új, elektronikusan
működtethető Visign for More 201 működtetőlap – például szálcsiszolt nemesacélból.
A hajszálvékony lap bármilyen kialakítású falba kiválóan illik, kérésre akár a csempe
síkjába építhető kerettel vagy opcionális LED kerettel is elérhető. A lap kifelé ívelt
formája a használó felé mutat, míg a gombok felfelé emelkednek ki. Ezáltal a lap tiszta
optikai és haptikus hangsúlyt biztosít.

Közlekedési fehér nemesacél

Antracit nemesacél

Aranyozott nemesacél

Fémes és speciális
színek külön rendelésre
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Visign for More 202

AZIGAZIKÜLÖNLEGESSÉG.
A Visign for More 202 működtetőlap megreformálja a WC öblítést. Pontosabban
fogalmazva megreformálja a gomb használatát – a klasszikus nyomó mozdulatot
forgató mozdulattal helyettesíti. A LED megvilágítással rendelkező organikus dizájnt
mindenki szeretné megérinteni, és aki megérintette, már el sem akarja engedni.
Ezáltal a haptikusan kiemelkedő forgatógomb a manapság domináns lapos dizájn
bátor antitézise – és mindezt erősíti, hogy a csempével egy síkban is beépíthető.
Az elektronikusan működő lap ideális választás az organikus építészethez és a patchwork fürdőszobákhoz, legyen az retro, etno vagy a hetvenes évek stílusa. A színek
tekintetében is minden ízlésnek megfelel az egyedi lakkozásnak köszönhetően, ami
számos speciális színben lehetséges.

Közlekedési fehér fém

Közlekedési fehér/krómozott fém

Aranyozott fém

Fémes és speciális
színek külön rendelésre
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Visign for More 204

AKÜLÖNLEGESKIVÉTEL.
Az öblítőgomb a szabály szerint kerek. Legfőbb ideje, hogy kivétellel erősítsük
a szabályt, mondja a Viega. Az eredmény itt látható és kézzel fogható: Az új
Visign for More 204 működtetőlap a klasszikus kör alakú gombokat egy olyan bordával helyettesíti, amelyet csak finoman meg kell érinteni – a hosszabbat akkor,
ha nagyobb és a rövidebbet akkor, ha kisebb öblítésre van szükség.

Antracit nemesacél/
szálcsiszolt nemesacél

Polírozott nemesacél

Antracit nemesacél

Szálcsiszolt nemesacél

Fémes és speciális
színek külön rendelésre

Aranyozott nemesacél

A szálcsiszolt nemesacélból készült keskeny borda olyan hatást ér el a falon, mint
egy kitűző – egy igazi kis ékszer, amely elektronikusan működik, és amellyel elegáns
súlypontokat helyezhet el. Kérésre LED megvilágítású beépítőkerettel kombinálva.

Viega Visign | 21

Visign for More 205 sensitive

ÉRINTSEMEGAJÖVŐT,
ÉRINTÉSNÉLKÜL.
Hosszú távon is higiénikus, sima és hézagmentes, nagyon könnyen tisztítható
és elektronikusan működik. Már ma telepítheti a jövőt a fürdőszobába: Az új
Visign for More 205 sensitive működtetőlap öblítéskor érintésmentesen biztosítja
a legmagasabb szintű kényelmet. A króm keret és a fekete üvegelem letisztult
könnyedséget és csillogást kölcsönöz. A működtetéshez egyszerűen tartsa a kezét
egy kevéssel a kívánt öblítési funkció elé. Ezt egy rácsozott világító felhő jelzi kb.
3 m-es távolságtól.
Így Ön nem csupán a maximális öblítési kényelmet élvezi – távol tartja magát
a csíráktól és baktériumoktól.

Mélyfekete üveg
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2. trendi fürdőszoba

EGYSZERŰ ÉS 
LETISZTULT.
Az élet csupa változás. Ezért jó, ha a fürdőszoba is képes alkalmazkodni és felnőni
minden lakó igényéhez: az állítható magasságú WC-k és mosdók révén, amelyek
a nagyokat és a kicsiket is egyaránt kiszolgálják. Köszönhetően az időtlen optikának, amellyel holnap sem fogjuk azt érezni, hogy ez már a tegnapé. És a kipróbált
Viega minőségnek is köszönhetően, amely több generációt is kiszolgál.
A Visign működtetőlapokkal modern öblítési kényelem biztosítható a többgenerációs fürdőszobában – és ezzel párhuzamosan az ízlések sokszínűségének is eleget
teszünk.
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Visign for Style 20

KEREKVONALAK.
A jó dizájn alapja a kiegyensúlyozott kontraszt. Ezért kapcsolja össze ez a klasszikus
dizájn a kerek öblítőgombokat a téglalap alakú kerettel. A nagy öblítési mennyiség
gombja visszafogott és kifelé ívelt (konvex), a kis öblítési mennyiség gombja befelé
ívelt (konkáv). Mivel ez ilyen nagy sikert aratott az ügyfeleinknél, most még tetszetősebb működtetőlapot fejlesztettünk ki: élesebb kontúrok, továbbfejlesztett tapintás és
új műszaki megoldás. A hajszálvékony lap, melynek vastagsága mindössze 8 mm,
külön kérésre beépítőkerettel akár a csempével egy síkban is bármilyen kialakítású
falba beilleszthető. Fedezze fel az új megjelenésű időtlen klasszikust.

Fehér-alpin műanyag

Krómozott műanyag

Nemes matt műanyag
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Visign for Style 21

TISZTAÉLEK.
Robusztus, egyszerű és letisztult – ez a Visign for Style 21. A két különböző szélességű öblítőgomb optikai feszültséget generál, amit három azonos szélességű borda
egyenlít ki harmonikusan. A minimalista dizájn – melynek vastagsága csak 8 mm –
egyértelmű tájékozódást biztosít és minden purisztikus fürdőszoba környezetbe,
például a Bauhaus stílusba is illik. A dizájn nagyon egyszerűen integrálható, hiszen
a csempével egy síkban is beépíthető.

Fehér-alpin műanyag

Krómozott műanyag

Nemes matt műanyag

Viega Visign | 29

Krómozott műanyag

Fehér-alpin műanyag

Nemes matt műanyag

Mélyfekete/nemesacél színű akril

Nemesacél színű műanyag

Mélyfekete/mélyfekete matt akril

Mélyfekete műanyag

Fémes és speciális
színek külön rendelésre

Aranyozott műanyag

Visign for Style 23

KARCSÚVONALAK.
A klasszikus téglalap mellett egyre nagyobb teret hódít magának a fürdőszobában
a lágy geometrikus forma: A Visign for Style 23 hosszúkás ovális öblítőgombokkal,
az élek intenzív lekerekítésével és a krómozott tartókerettel szinte mindenkit meggyőz. Az okostelefonok formájára emlékeztet és a lap formailag szinte a fal előtt
lebeg. Tíz színben kapható, tetszés szerint tónus a tónusban vagy kontrasztdús
kétszínű kivitelben.
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Krómozott műanyag

Fehér-alpin műanyag

Nemes matt műanyag

Mélyfekete/nemesacél színű akril

Nemesacél színű műanyag

Mélyfekete/mélyfekete matt akril

Mélyfekete műanyag

Fémes és speciális
színek külön rendelésre

Aranyozott műanyag

Visign for Style 24

PONTKÖZÉPEN.
A szigorú geometria és a lágy tapintás tökéletes kombinációja – a Visign for Style 24
egy esztétikus felkiáltójel minden fürdőszobában. A középen elhelyezett függőleges
gombok tiszta ellenpontot képeznek a gombok megszokott, vízszintes elrendezéséhez. A kétszínű kivitel még erősebben hangsúlyozza a szokatlan ízlést. A csempével
egy síkban történő beépítés révén a Visign for Style 24 minden fürdőkialakítás tökéletes kiegészítője.
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Visign for Style 25 sensitive

AZÉRINTÉSMENTES
ELEGANCIA.
Megkapóan ellentmondásos: A forma annyira bájos, hogy mindenki szeretné
megérinteni. De az intelligens fényépítészet figyelmeztet: tartsunk távolságot!
A fluoreszkáló lakk napközben a természetes és a mesterséges fényforrásokat
felhasználva feltöltődik, majd világít a sötétben és így segíti a tájékozódást anélkül,
hogy felkapcsolnák a lámpát. Az elektronikusan működtethető lap formája és
kialakítása egy lapos okostelefonra, a rácsozott fénypontok pedig egy modern
multimédia kijelzőre emlékeztetnek. A tiszta fehér megjelenés kiemeli a maximális
higiéniát, amelyet ez a különlegesség biztosít a fürdőszobában.

Fehér-alpin műanyag
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Visign for More 200 és Visign for Style 23

OKOSTÁVMŰKÖDTETŐ.
Akár a sarokban, a szemközti falon vagy egy közeli bútordarabban: A Visign for Style 23
és a Visign for More 200 segítségével a működtetőt ott kezelheti, ahol Önnek a legkényelmesebb és eközben a kialakításban is maximális rugalmasságot élvezhet.
Visign for More 200: Gyönyörű dizájn
A Visign for More 200 mélyfekete vagy fehér üvegének visszafogott eleganciája
mindenkit meggyőz.
Visign for Style 23: Praktikus kényelem
A Visign for Style 23 visszafogottan illeszkedik minden falba és bútorba. A hosszúkás,
ovális dupla öblítőgomb harmonikusan illeszkedik a téglalap alakú keretbe. A kis- és
nagy öblítési mennyiséget nyomópont jelzi.

Visign for More 200
Mélyfekete üveg

Visign for Style 23
Krómozott műanyag

Visign for More 200
Közlekedési fehér üveg

Visign for Style 23
Fehér-alpin műanyag
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Részletesen kidolgozott intelligens megoldások az Ön fürdőszobájába

MÁR ALAPFELSZERELTSÉG: 
CSATLAKOZZON A JÖVŐHÖZ.
A Visign működtetőlapok nem csupán egyedi felületükkel, hanem elsősorban
az emögött rejtőző intelligens technikával bűvölnek el mindenkit.

Higiénia funkció
Ha hosszabb ideig nem használják a vízvezetékeket, akkor a vízben elszaporodhatnak a baktériumok. Ennek elkerülése érdekében az Ön kérésére minden higiénia
funkcióval rendelkező elektronikus lap egyedileg meghatározott időközönként és
térfogatbeállítással indítja a WC öblítését. Így Ön biztos lehet abban, hogy folyamatosan tiszta víz érkezik a vezetékből.
Tisztítótabletta adagolórekesz
Mindig friss: Az ebben a brosúrában szereplő valamennyi WC-működtetőlappal
kompatibilis Viega adagolórekesz gondoskodik a folyamatos frissességről vissza
taszító WC golyók nélkül. Egyszerűen hajtsa fel a működtetőlapot és dobja bele
az ajánlott tisztítótablettát – ami maradványanyagtól mentesen feloldódik.
LED keret
Az okos különlegesség: számos elektronikus működtetőlap felszerelhető kellemes
hangulatfényt sugárzó kiegészítővel – ami segíti a tájékozódást a sötétben. Ez különösen ajánlott a Visign for More 201 és a Visign for More 204 termékekhez.

Kerámialapokkal egy szintbe eső beépítés
Simán előnyös: Számos Visign vizelde- és működtetőlap a csempével egy síkba is
beépíthető. Így jön létre a forma és a funkció, a felület és a lap harmonikus egysége.
Érintésmentes működtetés
A Visign for More 205 sensitive és a Visign for Style 25 sensitive működtetőlapok
a legkiválóbb higiéniát garantálják ujjlenyomatok nélkül. A sík felületet tökéletesen
egyszerű tisztítani.
Teljes kompatibilitás
Minden Viega működtetőlap kompatibilis minden Prevista öblítőtartállyal. Vagyis
bármikor egyszerűen kicserélhetők, ha megváltozna az ízlése vagy a fürdő stílusa.
És akkor is nyugodtan hátradőlhet, amikor a kopás témaköre felmerül: Minden lapot
legalább 25 éves használatnak megfelelő tesztnek vetettünk alá.
Egyedi kialakítás
Az egyedi dizájnnal rendelkező működtetőlapjainkkal a fürdőt olyan egyedire
tervezheti, ahogy Önnek tetszik. Az egyedi színekkel és végeredményekkel kapcsolatban örömmel válaszolunk minden kérdésére. Forduljon hozzánk bizalommal!
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Visign for Style 20
Fehér-alpin műanyag

További színek:
krómozott és nemes matt

Vizelde működtetőlapok

A TÖKÉLETES DIZÁJN 
KIEGÉSZÍTŐ 
A FÜRDŐSZOBÁBA.

Visign for Style 21
Fehér-alpin műanyag
További színek:
krómozott és nemes matt

Visign for Style 23
Fehér-alpin műanyag

További színek:
krómozott, nemes matt,
nemesacél színű, mélyfekete,
mélyfekete/nemesacél színű akril,
mélyfekete/mélyfekete matt akril

A fürdőszoba kialakításakor fontos szerepet játszik, hogy a dizájnt egymásra hangolják.
Ezért a Viega olyan vizelde működtetőlapokat kínál, amely tökéletesen illik az Ön
WC-jének öblítéséhez. Ennek megfelelően itt sem szabunk határt az Ön igényeinek,
ha a dizájnról van szó. És akkor sem, ha a színről van szó: Külön rendelésre egyedi
lakkozással vagy fémoptikával szállítjuk az Ön által elképzelt működtetőlapokat.
Visign for More 200 IR
Mélyfekete üveg

További színek:
közlekedési fehér üveg, mélyfekete
üveg, fehér-alpin műanyag, nemesacél
színű műanyag, krómozott műanyag,
pácolt tölgyfa

Viega Visign | 39

Most Ön következik

ALAKÍTSA KI A TÖKÉLETES
FÜRDŐSZOBÁT.
A Viega működtetőlap-konfigurátorral néhány lépésben megtalálhatja azt a működtetőlapot, amelyik tökéletesen illik az Ön fürdő kialakításába. A különböző szűrők
segítségével első lépésben dönthet a különböző WC- és vizelde működtetőlapok
közül, majd ezután kiválaszthatja az Önnek megfelelő előfalas elemet is. A beépítési
helyzet is személyre szabható: az egyszínű falaktól kezdve az egyedi fürdőről készített fotóig – alakítsa ki úgy a fürdőszobáját, ahogy Önnek tetszik.
Fedezze fel, hogy milyen jól illik egymáshoz minden: a Visign konfigurátorral, amely
itt érhető el: viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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