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Előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez (könnyűszerkezetes 
fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozottak igényeinek 
megfelelő szerelés lehetséges. Beépítésre kész előfalas elemek 
részlegesen magas és térmagas előfalas szerkezetekhez, 
valamint szabadon álló szerkezetekhez. Rögzítés fém- és 
faszerkezetes falakban, közvetlenül a falon, 2 rögzítési ponttal 
vagy szerelősínekkel. Támasztólábak 50 és 75 mm-es 
C-profilokhoz. Zajszigetelt szerkezetek az összes Viega 
falikorong fogadásához. Az elemek integrálhatók a 
  Prevista  Dry  Plus sínrendszerbe.

Előfalaselemekakövetkezőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó
Beépítési mélység fokozatmentesen állítható 120–200 mm 
között

Burkolásakövetkezőkkel:
Üvegszállal erősített, magimpregnált gipszkarton burkolólapok 
18 mm vastagságban.
Gipszkarton burkolólapok nedvességnek erősen kitett 
területekhez, MuroLive burkolólapok, kereskedelemben kapható 
burkolólapok.

Megjegyzés
A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől 
eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Terhelés: WC és 
bidé 400 kg, mosdó és vizelde 150 kg, kapaszkodók és 
tartófogantyúk 100 kg! A tűz- és zajvédelemmel szemben 
támasztott összes követelménynek megfelel. A tűz- és 
zajvédelemmel kapcsolatban részletes információkat a Viega 
weboldalán olvashat vagy a Viega kappcsolattartó partnerétől 
kaphat.

Működtetőlap-konfigurátor
Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors 
kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

Aváltoztatásokéseltérésekjogátfenntartjuk!
Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további 
műszaki adatok a Viega honlapján találhatók, és vásárlás előtt, 
ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. 
Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. 
rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe 
helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és 
amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékek-
kel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsola-
tos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy 
németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A 
szöveg némely része az európai/németországi műszaki 
előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott 
megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek 
ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, 
normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki 
előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai 
irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett 
információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók 
számára és csak támpontként szolgálnak.
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TARTALOMJEGYZÉK

GTIN-kód(GlobalTradeItemNumber,korábbanEAN)
A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából  (4015211) és a 
mindenkori hatjegyű cikkszámból, ennél a példánál  305  611, 
tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra 
történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

WC-elemek 432
Mosdóelemek 441
Vizeldeelemek 456
Bidéelemek 459
Közbenső konzol 459
Rögzítőelemek 460
Rögzítőkészletek 461
Zuhany-WC tartozék 462
Rögzítési tartozékok 462
Előfalburkolatok és -tartozékok 463
 Prevista csatlakozóidomok 464
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PrevistaDryWC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
1120mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - opcionálisan rendelhető   Prevista  Dry  támasztékkészlet modell 8570.37
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, 2 mennyisé-
ges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC 
bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ 
vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus 
átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8522

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/15 771980  66 105.499

WC-ELEMEK
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PrevistaDryWC-elem
állíthatókerámiamagasság
zuhany-WC-előkészítéssel
1120mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - opcionálisan rendelhető   Prevista  Dry  támasztékkészlet modell 8570.37
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, tetszés 
szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC 
bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ 
vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus 
átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8521

ÉM Sz MÁ CSE cikkszám MU HUF
1120 500 330–390 1/15 771997  66 113.273

MÁ =  magasságban állítható

PrevistaDryWC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
980mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - opcionálisan rendelhető   Prevista  Dry  támasztékkészlet modell 8570.37
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, 2 mennyisé-
ges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC 
bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ 
vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus 
átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8530

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
980 500 1/15 772000  66 133.819
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PrevistaDryWC-elem
zuhany-WC-előkészítéssel
820mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - opcionálisan rendelhető   Prevista  Dry  támasztékkészlet modell 8570.37
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, 2 mennyisé-
ges öblítéstechnika, működtetés elölről vagy felülről, mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3L vakolat alatti öblítőtartály, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, 
WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, 
DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8533

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
820 500 1/15 772017  66 133.819
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PrevistaDryWC-elem
akerámiamagasságafelhasználóáltalgombnyomásraegyénilegállítható
1120mm
 - csak a következőkkel együtt:  Prevista WC-takarólap modell 8570.39
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, a kerámiama-
gasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható, 2 mennyiséges öblítéstechnika, 
mozgássérült kivitel

 - nem tartalmazza: takarólap
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es 
PE WC-csatlakozóív (flexibilis), PE excentrikus átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
A menetes csapszegek átalakításával a beállítási tartomány 320–400  mm-re állítható.
Függőlegesen lefelé történő csatlakozáshoz, A 713 744-es cikkszámú terméket külön kell 
megrendelni.
modellszám8521.32

ÉM Sz EBT CSE cikkszám MU HUF
1120 500 340–420 1/4 772024  66 435.046

EBT =  egyéni beállítási tartomány

PrevistaWC-takarólap
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  WC-elem modell 8521.32
 - üveg
Kialakítás/felszereltség
nyomógomb a WC-kerámia tetszőleges magasságbeállításához, WC-csatlakozókészlet
modellszám8570.39

L Sz s Kivitel CSE cikkszám MU HUF
560 490 6 közlekedési fehér 1 775841  66 235.121

CSE cikkszám MU HUF
 1 785895  66 134.995

Gázrugó
>28kg
 - a következőkhöz: 28  kg-nál 
nehezebb kerámia, max 34  kg

 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8521.32

 - acél
 - hidraulikus működés
modellszám8580.6
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PrevistaDryWC-elem
akerámiamagasságakivitelezőáltalutólagosanállítható
1120mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, 2 mennyisé-
ges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel

 - nem tartalmazza: takarólap
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es 
PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8522.31

ÉM Sz UÁT CSE cikkszám MU HUF
1120 500 310–390 1/12 772031  66 176.202

UÁT =  utólagosan állítható tartomány

Takarólap
 - a következőkhöz: utólagosan magasságállítható WC-elemek
 - nemesacél
Figyelem
Utológosan magasságban állítható WC-elemeknél történő felhasználáshoz.
modellszám8040.21

L Sz s CSE cikkszám MU HUF
460 390 2,5 1 703387  65 42.701



439

Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDryWC-elem
állóWCvagygyerek-WC
1120mm/820mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, PE
 - 1120  mm-ről 820mm-re csökkenthető a magassága, kompatibilis minden  Prevista 
WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, 
mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, öblítőcső 45x230  mm-es öblítőcső-csatlakozóval, 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8522.33

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/12 772048  66 147.924

PrevistaDryWC-elem
kapaszkodókhoz
állíthatókerámiamagasság
1120mm
 - a következőkkel felszerelve:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - opcionálisan rendelhető   Prevista  Dry  támasztékkészlet modell 8570.37
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba, tetszés 
szerint állítható magasságú kerámia, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, rögzítőelemek kapaszkodókhoz a WC-elem 
jobb és bal oldalán, öblítőáram-fojtó, gégecső zuhany-WC bekötéséhez, WC-csatlakozókészlet, 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R½ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es 
PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8874.9

ÉM Sz MÁ CSE cikkszám MU HUF
1120 910 330–390 1 793074  66 232.240

MÁ =  magasságban állítható



440

PrevistaDryWC-elem
projektváltozat
1120x490mm
 - az alábbiakhoz nem használható:   Prevista  Dry  Plus
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8180.73
 - acél, PE
 - kompatibilis minden  Prevista WC-működtetőlappal, 2 mennyiséges öblítéstechnika
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (30x30), 3H vakolat alatti öblítőtartály, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, R½ 
vízcsatlakozó hátul, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet 
DN90/100
műszakiadatok
kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l
kis öblítés beállítható kb. 2–4 l
nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l
nagy öblítés beállítható kb. 3,5–7,5 l
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
modellszám8524

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 490 1/15 771973  66 88.112
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PrevistaDrymosdóelem
1120mm
magasságbanállíthatócsatlakozók
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési 
magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8535

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/10 776183  66 58.114

MOSDÓELEMEK
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PrevistaDrymosdóelem
rögzítettcsatlakozók
1120mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as 
gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) 
könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez,  Ø  11  mm furat könnyűszerkezetes falba történő 
rögzítéshez, lábfék az építési magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8538

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/10 789329  66 51.737

PrevistaDrymosdóelem
820–980mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
 - nem tartalmazza: mérőszalag
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható csatlakozók, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető 
DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8535.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
820–980 500 1/10 776190  66 64.004
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrymosdóelem
vakolatalatticsatlakozódobozzal
1120mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható vakolat alatti csatlakozódoboz (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék 
az építési magasság beállításához
vakolatalatticsatlakozóboxkivitele
magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G½–G⅜ sarokszelep, 2 
egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 
csatlakozócső, 300  mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat 
alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8535.33

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/12 776206  66 163.943

PrevistaDrymosdóelem
akerámiamagasságafelhasználóáltalgombnyomásraegyénilegállítható
1120mm
 - a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas 
mosdócsaptelep

 - csak a következőkkel együtt: mosdótakarólap modell 8570.45
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba, mozgássérült kivitel
 - nem tartalmazza: takarólap
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz 
magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, vakolat alatti doboz a 
magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag, lábfék az építési 
magasság beállításához, 2 G½–G⅜ sarokszelep
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
Figyelem
Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21  kg!
modellszám8535.32

ÉM Sz EBT CSE cikkszám MU HUF
1120 500 200 1/5 776213  66 507.835

EBT =  egyéni beállítási tartomány
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Mosdótakarólap
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  mosdóelem modell 8535.32
 - üveg
Kialakítás/felszereltség
rozettás nyomógomb a mosdókagyló tetszőleges magasságbeállításához, vakolat alatti 
csatlakozódoboz krómozott takarólappal, roppantógyűrűs csavarzat és csatlakozócső, 300  mm-es 
krómozott lefolyóív, rögzítőanyag
modellszám8570.45

L Sz s Kivitel CSE cikkszám MU HUF
780 720 6 fehér üveg 1 785536  66 359.298

90°-oslefolyóív
 - krómozott sárgaréz
Figyelem
A kerámia mosdók felhelyezésénél a mosdó rögzítési pontjának közepe és a lefolyó alsó széle 
között 130–150  mm távolságot kell hagyni.
modellszám8064.90

G L CSE cikkszám MU HUF
1¼ 300 1 743208  65 9.106

G =  G (hengeres csavarmenet)
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Prevista Dry  S1 S1
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Prevista Dry  S1 S1
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PrevistaDrymosdóelem
mozgássérültkivitel
1120mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), univerzális vakolat alatti szifontartó, 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott 
takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).
modellszám8536

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/10 776046  66 81.311

PrevistaDrymosdóelem
mozgássérültkivitel
820–980mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható csatlakozók, univerzális vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság 
beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott 
takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).
modellszám8536.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
820–980 500 1/10 776251  66 87.890
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrymosdóelem
Easytoprejtetthasználativízmérőegységgel
1120mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), 2 vakolat alatti egyenes ülésű szelep, vörösöntvény szelepház  DIN   50930-6 
szerint, felsőrészek, építési védelem, tartó 2 Koax G2 mérőkapszulához, vakkarimák, hőszigetelő 
doboz, be- és kimeneti oldalon (emeleti elosztáshoz) Rp¾-del, Rp½-es csatlakozó 
mosdócsaptelephez, állítható kerámiamagasság és mérőegység (keret mérőszalaggal a 
beigazításhoz), rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag 
elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő 
rögzítéshez,  Ø  11  mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési 
magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
max. üzemi hőmérséklet 90  °C
DV GW  vizsgálati jellel
modellszám8537

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/11 776268  66 220.062
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PrevistaDrymosdóelem
AllmesstípusúEATvakolatalattivízmérő
1120mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), Allmess típusú EAT vakolat alatti vízmérőház MES 3K és MES 3W típusú 
Allmess vízmérő-mérőkapszula beépítéséhez, zajvédelemmel ellátott Sanpress falikorongok, 2 
előszerelt Rp½-es Sanpress falikorong, 2 T-idom Rp¾-es leágazással a mérők mögött szinti 
elosztáshoz, 2 DN20-as vörösöntvény csempeszelep Rp¾-es átmenettel, 2 vízmérő-alaptest, 2 
védősapka és nyomáspróbakészlet, állítható kerámiamagasság és mérőegység (keret mérőszalag-
gal a beigazításhoz), rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval, rögzítőanyag 
elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) könnyűszerkezetes falra történő 
rögzítéshez,  Ø  11  mm furat könnyűszerkezetes falba történő rögzítéshez, lábfék az építési 
magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8537.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/11 776275  66 220.062
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrymosdóelem
falonkívülicsaptelephez
1300mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban 
állítható csatlakozók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési 
magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8540

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1300 500 1/12 776220  66 64.004
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PrevistaDrymosdóelem
vakolatalattifalicsaptelephez
1300mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, fa
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, gyorsrögzítővel magasságban és 
mélységben állítható rögzítőlap  falba épített csaptelephez (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív 
DN50/30-as gumikarmantyúval
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8540.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1300 500 1/12 776237  66 78.083
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrymosdóelem
mozgássérültkivitel
falonkívülicsaptelephez
1300mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható kerámiarögzítő, megerősített és gyorsrögzítővel 
magasságban állítható szerelvénycsatlakozó-lap (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), univerzális 
vakolat alatti szifontartó, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott 
takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).
modellszám8540.32

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1300 500 1/12 776039  66 89.825
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PrevistaDryfalikútelem
1300mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, fa
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható tartólap, gyorsrögzítővel magasság-
ban állítható szerelvénycsatlakozó-lap és lefolyórögzítő (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), 
rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, DN50-es lefolyóív
modellszám8540.33

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1300 500 1/12 776282  66 91.124
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrymosdóelem
projektváltozat
1120x490mm
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - az alábbiakhoz nem használható:   Prevista  Dry  Plus
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8180.73
 - acél
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (30x30), rögzített kereszttartók, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as 
gumikarmantyúval, rögzítőanyag elemhez (padlóhoz) és kerámiához, csavarok (önmetsző) 
könnyűszerkezetes falra történő rögzítéshez,  Ø  11  mm furat könnyűszerkezetes falba történő 
rögzítéshez
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8539

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 490 1/10 776541  66 40.876
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PrevistaDryvizeldeelem
univerzálisvízcsatlakozó
1120–1300mm
 - a következőkhöz: univerzális vízcsatlakozó
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - kompatibilis minden  Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók (keret mérőszalaggal a 
beigazításhoz), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-kész-
let, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, vizeldeszifon
műszakiadatok
max. terhelés 100  kg
Figyelem
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
A kereszttartók egymás között cserélhetők.
modellszám8560.32

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120–1300 500 1/12 776411  66 129.181

VIZELDEELEMEK
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDryvizeldeelem
teleszkóposvízcsatlakozó
1300mm
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - kompatibilis minden  Prevista vizelde-működtetőlappal, integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, PP vizeldecsat-
lakozó-készlet, gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók (keret mérőszalaggal a 
beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½, 
vizeldeszifon
műszakiadatok
egyéni beállítási tartomány 100  mm
max. terhelés 100  kg
Figyelem
A beállítási tartomány a vízcsatlakozóra vonatkozik.
Működtetőlapok és tartozékok:  Prevista WC- és vizelde-működtetőlapok termékcsoportja.
Nem megengedett szórófejjel rendelkező vizeldekerámiákhoz!
modellszám8560

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1300 500 1/12 776404  66 120.108
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PrevistaDryvizeldeelem
rejtettműködtetés
1120–1300mm
 - az alábbiakhoz használható: működtetőegység modell 8560.33
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható kereszttartók (keret mérőszalaggal a 
beigazításhoz), zajvédelemmel ellátott vizeldeöblítő rendszer alapkészlete, vizeldecsatlakozó-kész-
let, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R½
műszakiadatok
max. terhelés 100  kg
Figyelem
A kereszttartók egymás között cserélhetők.
modellszám8560.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120–1300 500 1 776428  66 129.181

Működtetőegység
rejtettműködtetés
 - a következőkhöz: vizelde vakolat alatti öblítőszeleppel
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  vizeldeelem modell 8560.31
Kialakítás/felszereltség
mágnesszelep, vezérlés, hálózati tápegység, vizeldeszifon vízszintes lefolyóval és szenzorral, 
Reed-érintkező
műszakiadatok
hálózati feszültség 100–240 V AC /  50–60  Hz
Figyelem
24 óra használaton kívüli idő után Viega Hygiene funkcióval.
modellszám8560.33

CSE cikkszám MU HUF
 1 785956  66 253.716
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDrybidéelem
1120mm
 - a következőkhöz: falra szerelt bidé
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), magasságban állítható rögzítő, DN40/50-es rövidíthető lefolyóív, 
DN50/30-as gumikarmantyú, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 400  kg
max. kinyúlás 700  mm
modellszám8568

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 500 1/10 776442  66 115.311

BIDÉELEMEK

ÉM CSE cikkszám MU HUF
820–1300 1 785901  66 28.568

PrevistaDryközbensőkonzol
 - a következőkhöz: távolság > 
500  mm, rögzítés falra

 - porszórt acél
Kialakítás/felszereltség
lábfék az építési magasság 
beállításához, rögzítőanyag
modellszám8570.48

KÖZBENSŐ KONZOL
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PrevistaDrykeretelem
1120–1300mm
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry  Plus szerelvénytartó és -modul
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8570

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120–1300 500 1/10 776466  66 47.099

RÖGZÍTŐELEMEK

PrevistaDryrögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120mm
 - a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, mozgássérült kivitelű előfalas szerelés
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, fa
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), s=40  mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság 
beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 100  kg
modellszám8570.31

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 350 1 776497  66 74.546
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDryrögzítőelem
kapaszkodókhoz
1120mm
 - a következőkhöz: szerelés   Prevista  Dry elemen, ÉM 1120  mm, vizes berendezési tárgyak, 
mozgássérült kivitelű előfalas szerelés

 - az alábbiakhoz nem használható:   Prevista  Dry  WC-elem modell 8524
 - előfalszereléshez külön kell rendelni:   Prevista  Dry  rögzítőkészlet modell 8570.36
 - acél, fa
 - integráció   Prevista  Dry  Plusba
Kialakítás/felszereltség
porszórt keret  (40x40), s=40  mm vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság 
beállításához
műszakiadatok
max. terhelés 100  kg
Figyelem
A 8522.31 és 8521.32 típusú   Prevista  Dry WC elemekkel kombinálva a 8570.65 típusú tartozékokat 
kell megrendelni.
modellszám8570.32

ÉM Sz CSE cikkszám MU HUF
1120 200 1 776473 1 66 52.314
1120 200 1 776480 2 66 52.314

1) balra
2) jobbra

DK CSE cikkszám MU HUF
2 1 776619  66 8.056

DK =  darabszám a készletben

PrevistaDryrögzítőkészlet
univerzális
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry 
elemek rögzítése, egyedi szerelés 
közvetlenül a falszerkezetre, 
sarokszerelés tömör vagy 
könnyűszerkezetes falra

 - 120–200  mm között mélységben 
állítható, burkolat rögzítési 
lehetősége
modellszám8570.36

RÖGZÍTŐKÉSZLETEK

M CSE cikkszám MU HUF
8 1 785925  66 7.919

PrevistaDryPlusrögzítőkészlet
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry 
elemek egyedi és soros szerelése 
  Prevista  Dry  Plus rendszerben

 - az alábbiakhoz használható: 
szerelősín modell 8001, 
  Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 
8401
modellszám8570.49

M DK CSE cikkszám MU HUF
8 2 1 776626  66 5.539

DK =  darabszám a készletben

PrevistaDryrögzítőkészlet
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry 
elemek egyedi szerelése tömör 
falra
modellszám8573
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DK CSE cikkszám MU HUF
2 1 460440  65 4.787

DK =  darabszám a készletben

PrevistaDryrögzítőkészlet
 - a következőkhöz: egyedi szerelés 
tömör falra

 - az alábbiakhoz használható: 
szerelősín modell 8001, 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8524,   Prevista  Dry  mosdóelem 
modell 8539

 - 75–200  mm között mélységben 
állítható, burkolat rögzítési 
lehetősége, hosszlyukak
modellszám8173

M DK CSE cikkszám MU HUF
10 2 1 678630  65 2.894

DK =  darabszám a készletben

PrevistaDryrögzítőkészlet
 - a következőkhöz: egyedi szerelés 
tömör falra

 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8524,   Prevista  Dry  mosdóelem 
modell 8539

 - mélységben állítható 200  mm-ig
modellszám8180.73

Csatlakozókészlet
 - a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti 
öblítőtartály

 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530
Kialakítás/felszereltség
csatlakozó T-idom, páncélozott tömlő, csatlakozó- és rögzítőanyag
modellszám8570.63

ÉM CSE cikkszám MU HUF
820 1 787707  66 59.989

980–1120 1 786670  66 61.233

ZUHANY-WC TARTOZÉK

CsatlakozóT-idom
 - a következőkhöz: falra szerelt zuhany-WC, 3H vakolat alatti öblítőtartály
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  WC-elem modell 8521, 8522, 8524, 8530
Kialakítás/felszereltség
összekötő anyag
Figyelem
A WC kerámia szállításához páncélozott tömlőt kell mellékelni.
modellszám8580.66

CSE cikkszám MU HUF
 1 803384  66 24.774

L Sz H CSE cikkszám MU HUF
3000 40 22 4 283872  75 14.586

Szerelősín
 - a következőkhöz: elemek 
rögzítése, elemek soros szerelése

 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, kiegyenlítő anyag 
egyenetlen falakhoz
modellszám8001

RÖGZÍTÉSI TARTOZÉKOK

L Sz H CSE cikkszám MU HUF
2500 37 37 1 332402  75 9.356
3000 37 37 1 284459  75 15.892

90°-osszerelőprofil
 - horganyzott acél
 - nem tartalmazza: rögzítőanyag
modellszám8076
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Prevista Dry  S1 S1

L Sz H CSE cikkszám MU HUF
1120 50 30 2 284466  75 8.572

45°-osszerelőprofil
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, csavarok (önmetsző) 
gipszkarton burkolólemezhez
modellszám8077

PrevistaDryPluszajszigetelő-készlet
 - a következőkhöz: az elemrögzítő zajátvitelének csökkentése, a szomszédos falra történő 
zajátvitel csökkentése

 - gumi
Kialakítás/felszereltség
10 zajszigetelő (padlóba és falra szereléshez)
modellszám8310.52

DK CSE cikkszám MU HUF
10 1 636395  65 17.829

DK =  darabszám a készletben

L Sz s CSE cikkszám MU HUF
1300 600 18 2 785505  66 12.300

Gipszkartonburkolólap
1120mm
 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8521, 8522, 8530

 - üvegszállal erősített, magimpreg-
nált
modellszám8570.40

ELŐFALBURKOLATOK ÉS -TARTOZÉKOK

L Sz s CSE cikkszám MU HUF
1300 600 18 2 785512  66 12.300

Gipszkartonburkolólap
820mm
 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8533

 - üvegszállal erősített, magimpreg-
nált
modellszám8570.41

L Sz s CSE cikkszám MU HUF
1300 600 18 30 785482  66 5.379

Gipszkartonburkolólap
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer burkolása

 - üvegszállal erősített, magimpreg-
nált
modellszám8570.42
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L Sz s CSE cikkszám MU HUF
2000 600 18 30 785529  66 9.425

Gipszkartonburkolólap
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer burkolása

 - üvegszállal erősített, magimpreg-
nált
modellszám8570.43

L Sz s CSE cikkszám MU HUF
1300 600 18 30 785499  66 31.223

Burkolólemez
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer burkolása 
nedvesség által erősen 
igénybevett helyeken
modellszám8570.44

M L CSE cikkszám MU HUF
3,5 25 240 284510  75 55
3,5 35 40 332051  75 64

Gyorscsavar
 - önmetsző (PH 2-es 
csavarozóbetét)
modellszám8099

tartalom [kg] CSE cikkszám MU HUF
5 1 483203  74 10.765

Glettelőmassza
 - az alábbiakhoz használható: 
gipszkarton burkolólap modell 
8570.40, 8570.41, 8570.42, 
8570.43
modellszám8480

d G CSE cikkszám MU HUF
16 ½ 1 776992  18 4.972

G =  G (hengeres csavarmenet)

ViegaSmartpress90°-os
átmenőív
SC-Contur-ral(biztonságikontúr)
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer

 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás,  Prevista bedugós 
csatlakozó
Figyelem
Csak  Prevista előfalas elemekhez és 
falikorongokhoz!
modellszám6716.8

 PREVISTA CSATLAKOZÓIDOMOK
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Prevista Dry  S1 S1

d1 G d2 CSE cikkszám MU HUF
16 ½ 16 1 777005  18 6.705
20 ½ 20 1 777012  18 7.332

G =  G (hengeres csavarmenet)

ViegaSmartpressgyorscsatlako-
zósT-idom(Prevista
előfalrendszerekhez)
SC-Contur-ral(biztonságikontúr)
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer

 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás,  Prevista bedugós 
csatlakozó
Figyelem
Csak  Prevista előfalas elemekhez és 
falikorongokhoz!
modellszám6718.8

d G CSE cikkszám MU HUF
16 ½ 1 776985  18 4.239

G =  G (hengeres csavarmenet)

ViegaSmartpressátmenetiidom
SC-Contur-ral(biztonságikontúr)
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer

 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás,  Prevista bedugós 
csatlakozó
Figyelem
Csak  Prevista előfalas elemekhez és 
falikorongokhoz!
modellszám6711.8

d1 G d2 CSE cikkszám MU HUF
16 ½ 16 1 796754  18 10.680
20 ½ 20 1 796761  18 11.463
25 ½ 25 1 796778  18 15.312

G =  G (hengeres csavarmenet)

ViegaSmartpressbővítőelem
SC-Contur-ral(biztonságikontúr)
 - a következőkhöz:  Prevista 
előfalrendszer

 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás,  Prevista bedugós 
csatlakozó
Figyelem
Csak  Prevista előfalas elemekhez és 
falikorongokhoz!
modellszám6725.78

CSE cikkszám MU HUF
 8 785932  66 2.646

PrevistaDrygyorsrögzítő
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry 
elem
modellszám8570.50

CSE cikkszám MU HUF
 1 776053  66 16.482

PrevistaDrytámasztékkészlet
akisfelfekvőfelületűWC-kerámi-
ákhoz(<17cm)
 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8521, 8522, 8530, 8533
modellszám8570.37

L CSE cikkszám MU HUF
700 1 798666  66 18.769

PrevistaDrytámasztólábkészlet
 - a következőkhöz:   Prevista  Dry 
elem padlóra szerelése

 - az alábbiakhoz nem használható: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8522.33, 8524,   Prevista  Dry  
mosdóelem modell 8539

 - horganyzott acél
 - beállítási tartomány 0–400  mm
Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám8580.48
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L CSE cikkszám MU HUF
700 1 641030  65 18.096

PrevistaDryszerelőkészlet
projektváltozat
 - a következőkhöz: A   Prevista  Dry 
elem projektváltozatának padlóra 
vagy falra szerelése

 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  mosdóelem modell 
8539

 - csak a következőkkel együtt: 
  Prevista  Dry  WC-elem modell 
8524

 - horganyzott acél
 - beállítási tartomány 0–400  mm
Kialakítás/felszereltség
támasztólábkészlet
modellszám8310.68


