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PrevistaDryPlus

Előfalrendszerek és 
öblítéstechnika
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Rugalmas előfalas szerelési rendszer szárazépítéshez 
(könnyűszerkezetes fal). Akadálymentes és mozgáskorlátozot-
tak igényeinek megfelelő szerelés lehetséges. Szerelősínnel, 
sínösszekötővel, előfalas elemekkel és beépítésre kész vizes 
berendezési tárgyakhoz való modulokkal és szerelvénytartóval. 
Rész- és térmagas előfalas szerkezetekhez, valamint szabadon 
álló szerkezetekhez. Részei: szerelősín, nagy felfekvési felülettel 
a burkolathoz és közvetlenül a padlóra, mennyezetre vagy falra 
történő rögzítéshez, sínösszekötő  45°-os és  90°-os csatlako-
záshoz és sínvágó a szerelősín pontos, sorjamentes levágásá-
hoz

Előfalaselemekakövetkezőkhöz:
WC, bidé, mosdó, falikút, vizelde, szerelvénytartó

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

Azanyagigénykiszámítása:
A  m²-ben kifejezett előfalfelületből (szélesség x magasság) a 
síntényező segítségével kiszámítható a szükséges sínhossz.
Felület (m²) x síntényező =  szükséges sínhossz (m)
4,5-es síntényező   Prevista  Dry szerelési elemekhez
5,5-es síntényező   Prevista  Dry  Plus szerelési modulokhoz
A síntényező nem helyettesíti a pontos tervezést.

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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Prevista Dry Plus  S2
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.

Elemek 470
Modulok 470
Szerelvénytartók 471
Rögzítőelemek 473
 Prevista csatlakozóidomok 474
Tartozékok 475
Szerszámok 477
Előfalburkolatok és -tartozékok 477
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PrevistaDryPlusszerelősín
 - a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas előfal- és válaszfalszerkezet
 - horganyzott acél
 - 30  cm-enként előlyukasztott hosszúkás lyukak falra és padlóra vagy mennyezetre szereléshez
modellszám8401

L H Mé CSE cikkszám MU HUF
5000 40 40 4 471781  75 15.413

ELEMEK

PrevistaDryPluskomplettcsomag
 - a következőkhöz: rész- vagy helyiségmagas válaszfal- vagy előfalszerkezet elkészítése
Kialakítás/felszereltség
horganyzott acél összekötő szerelősínek összekötéséhez  45°-os vagy  90°-os illesztéssel, 
rögzítőanyag szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szereléséhez, kiegyenlítő anyag 
egyenetlen falakhoz, csavarok (önmetsző) gipszkarton burkolólemezhez
Figyelem
A komplett csomag mérete a burkolható felülettől függ!
modellszám8400

A [m²] CSE cikkszám MU HUF
1 114 471545  75 18.954
3 54 471750  75 46.266
5 54 471767  75 67.250
10 45 471774  75 115.753

PrevistaDryPlusmosdómodul
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - acél
Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, rögzítőanyag 
modulhoz és kerámiához, rövidíthető DN40/50-es lefolyóív DN50/30-as gumikarmantyúval
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8545

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1/40 776299  66 31.529

MODULOK

PrevistaDryPlusmosdómodul
mozgássérültkivitel
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - acél
Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, univerzális vakolat 
alatti szifontartó, rögzítőanyag modulhoz és kerámiához
Figyelem
Univerzális vakolat alatti szifontartó a következő elemekhez: vakolat alatti szifon krómozott 
takarólappal (modellszám: 5633.1), vakolat alatti szifon fehér takarólappal (modellszám: 5633.2).
modellszám8545.31

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776305  66 48.209
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PrevistaDryPlusmosdómodul
vakolatalatticsatlakozódobozzal
 - a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
 - acél
Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható rögzítő, rögzítőanyag vakolat alatti csatlakozódobozhoz, 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 modulhoz és kerámiához
műszakiadatok
max. terhelés 150  kg
modellszám8545.32

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1/40 776312  66 147.549

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1/60 776435  66 49.986

PrevistaDryPlusvizeldemodul
falonkívüliöblítőszelephez
 - acél
Kialakítás/felszereltség
magasságban állítható és 
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega 
falikorongokhoz, rögzítőanyag 
modulhoz és kerámiához
modellszám8565

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776329  66 19.337

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
mosogatóhoz
 - acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega 
falikorongokhoz, rögzítőanyag 
modulhoz és kerámiához
modellszám8555

SZERELVÉNYTARTÓK

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776558  66 12.980

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
falonkívülicsaptelephez
 - acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega 
falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám8558
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Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776336  66 14.957

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
falonkívülicsaptelephez
megerősített
 - acél
Kialakítás/felszereltség
zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega 
falikorongokhoz, rögzítőanyag
modellszám8555.31

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
falonkívülicsaptelephez
szélességbenállítható
 - acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám8555.33

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776350  66 14.867

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
vakolatalatticsaptelephez
 - acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
Figyelem
A szerelvénytartó a következő vakolat alatti szerelvényekhez illeszkedik: Grohe „Rapido E”,  Hansa 
„HANSAVAROX”,  Hansgrohe „iBox”,  Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR 
„VIGOUR-BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, 
KLUDI „FLEXX.BOXX“.
modellszám8555.34

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776367  66 13.533

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
vakolatalattiszelephez
szélességbenállítható
 - acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz és Viega falikorongokhoz
modellszám8555.32

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776343  66 13.645

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
vakolatalatticsaptelephez
mélységbenállítható
 - a következőkhöz: vakolat alatti csaptelep, vakolat alatti elzárószelep, vakolat alatti lakás-vízmérő-
egység

 - acél, fa
 - beállítási tartomány 40–110  mm
Kialakítás/felszereltség
vízálló rétegelt falemez, rögzítőanyag modulhoz
modellszám8555.38

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776374  66 26.379
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PrevistaDryPlusszerelvénytartó
vakolatalatticsaptelephez
 - a következőkhöz: 2 vakolat alatti szelep vagy vízmérő 1 vakolat alatti szeleppel
 - acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag
Figyelem
Csővezeték rögzítése M8-as csőbilincsekkel, menetes csapokkal és anyákkal (kereskedelemben 
kapható anyag).
modellszám8555.35

Sz CSE cikkszám MU HUF
130 1 776381  66 13.508

PrevistaDryPlusszerelvénytartó
mosógép-csatlakozóhoz
 - acél
Kialakítás/felszereltség
tömlőcsavarzat, rögzítőanyag modulhoz, zajvédelemmel ellátott rögzítő Viega falikorongokhoz, 
DN50/40-es vakolat alatti szifon
modellszám8555.36

CSE cikkszám MU HUF
 1 776398  66 28.232

Sz H Mé CSE cikkszám MU HUF
275 800 75 1 776527  66 42.822

PrevistaDryPlusrögzítőelem
kapaszkodókhoz
 - acél, fa
 - vízálló
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám8570.34

RÖGZÍTŐELEMEK
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Sz H CSE cikkszám MU HUF
420 340 1/40 776510  66 23.753

PrevistaDryPlusrögzítőelem
vizesberendezésitárgyakhoz
 - acél, fa
 - vízálló
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám8570.30

Sz CSE cikkszám MU HUF
420 1 776534  66 14.631

PrevistaDryPlusrögzítősín
nehézterhekhez
 - a következőkhöz: melegvíz-tároló, 
csővezetékek szabadon álló szere-
lőaknákban

 - a következőkkel kapcsolatban: 
rögzítőkészlet modell 8580.53, 
8580.54

 - acél
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag modulhoz
modellszám8570.35

PrevistaDryPlusrétegeltfalemez
 - a következőkhöz: vizes berendezési tárgyak, kapaszkodókhoz
 - vízálló
Figyelem
  Prevista  Dry  Plus rendszerben kapaszkodók és zuhanyülések rögzítésére is alkalmas.
modellszám8570.33

Sz H Mé CSE cikkszám MU HUF
280 497 30 1 776503  66 23.888

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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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

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

TARTOZÉKOK

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
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PrevistaDryPlussínösszekötő
 - a következőkhöz: szerelősínek összekötése  45°- vagy  90°-os illesztéssel
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 8401
 - horganyzott acél
 - kompletten előszerelve
Kialakítás/felszereltség
M10-es menet csőbilincsek felfüggesztéséhez vagy a falszerkezet kereskedelemben kapható 
menetes szárral történő mélységbeli állításához
modellszám8410

CSE cikkszám MU HUF
 10 471798  75 1.342

BMÉ CSE cikkszám MU HUF
80–145 5 747237  75 4.376

BMÉ =  beépítési mélység

PrevistaDryPluspárhuzamos
csatlakozó
 - az alábbiakhoz használható: 
  Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 
8401

 - horganyzott acél
modellszám8414

PrevistaDryPlus90°-oskönyök
 - a következőkhöz: előszerelt előfalak szállítása, szerelősínek  90°-ban történő összekötése
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 8401
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
2 T-horonyanya
modellszám8415.1

L1 L2 CSE cikkszám MU HUF
62 62 10 765989  75 6.014

PrevistaDryPlusszerelőkészlet
 - a következőkhöz: szerelősínek falra, padlóra vagy mennyezetre történő szerelése
Kialakítás/felszereltség
rögzítőanyag, 10 peremes csavar, 10 dübel, kiegyenlítő anyag szerelősínhez
modellszám8409

L M CSE cikkszám MU HUF
70 8 1 611347  75 4.776

PrevistaDryPluscsőtartókészlet
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 8401
 - horganyzott acél
Kialakítás/felszereltség
M8-as menet csőbilincsek és menetes szárak rögzítéséhez
modellszám8417

DK CSE cikkszám MU HUF
5 1 802851  66 14.058

DK =  darabszám a készletben

PrevistaDryPluscsőtartó
 - a következőkhöz: d 16-20 átmérőjű műanyag csővezetékek, maximális körkörös szigetelés 
13  mm

 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 8401
 - műanyag
Kialakítás/felszereltség
csőtartó, kábelkötöző
modellszám8416

DK CSE cikkszám MU HUF
5 1 798468  75 12.538

DK =  darabszám a készletben
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PrevistaDryPlusszerelőkönyök
 - a következőkhöz: falra szerelés
 - az alábbiakhoz használható:   Prevista  Dry  Plus  szerelősín modell 8401
 - horganyzott acél
Figyelem
Nem alkalmas padlóra szereléshez, arra a 84 15  modellszámú termék áll rendelkezésre!
modellszám8413

BMÉ CSE cikkszám MU HUF
80–300 1 802875  75 6.748

BMÉ =  beépítési mélység

CSE cikkszám MU HUF
 1 471880  74 300.136

PrevistaDryPlussínkés
modellszám8420.1

SZERSZÁMOK

CSE cikkszám MU HUF
 1 471897  74 163.080

PrevistaDryPluslyukasztócsap
modellszám8420.2

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
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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

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


