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Perfekcyjne połączenie formy i funkcjonalności

Najważniejsze jest zawsze pierwsze wrażenie. Produkty serii 
Visign firmy Viega potwierdzają tę regułę. Uwierz Twoim 
oczom, gdy je po raz pierwszy zobaczysz. Polegaj na Twoich 
odczuciach, gdy je po raz pierwszy dotkniesz. Gdyż za piękną 
powłoką skrywa się perfekcyjna technika.
Oczywiście płytki uruchamiające, dopływy wannowe, syfony 
i odwodnienia prysznicowe są przede wszystkim praktycznymi 
przedmiotami. Swoim działaniem mają zapewnić, by w łazience 
niczego nam nie brakowało, a załaszcza komfortu. Lecz czy 
te elementy wyposażenia łazienki mogą wznieść się ponad 
poziom zwykłej funkcjonalności? W firmie Viega wierzymy, 
iż jest to możliwe. Dlatego wraz z uznanymi projektantami 
stworzyliśmy serię produktów, która nie tylko zachwyca per-
fekcyjnymi rozwiązaniami technicznymi, lecz przede wszyst-
kim fascynującym wzornictwem: Viega Visign.

Nowy wymiar komfortu: 

elektroniczne sterowanie w łazience

Produkty serii Viega Visign wyróżnia nie tylko stylowy wygląd 
i unikalne wzornictwo, lecz także znacznie większy komfort. 
Wyobraź sobie, że wracasz do domu. Masz za sobą ciężki 
dzień. Twoje pierwsze kroki kierujesz 
do łazienki. Naciskasz jeden przy-
cisk, a wanna napełnia się wodą 
o idealnej temperaturze i w precy-
zyjnie określonej ilości. W tym czasie 
możesz spokojnie przygotować się 
do kąpieli. Nowoczesna elektronika 
kształtuje nie tylko nasze życie za-
wodowe oraz czas wolny, lecz także 
łazienki naszych mieszkań. Aktual-
nie seria armatur Multiplex Trio E 
obejmuje trzy komfortowe modele 
do automatycznego napełniania 
wanny wodą, które łączą w sobie 
perfekcyjną technikę i ponadczasowe wzornictwo.

Odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem 

www.viega.pl/Visign i poznaj nowe możliwości aranżacji 

łazienek.

Niniejszy prospekt stanowi zaledwie wprowadzenie do bogate-
go świata aranżacji łazienki przy użyciu produktów serii  Visign. 
Naszą obszerną ofertę produktową, ciekawe informacje i intry-
gujące pomysły znajdziesz na naszej witrynie internetowej.
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Nowe możliwości aranżacji łazienki: 
płytki uruchamiające  Visign firmy Viega.
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Płytki uruchamiające 
i inne elementy 
funkcyjne można 
dobrać odpowiednio 
do wyposażenia 
łazienki – pasujące do 
glazury, armatury 
i innych elementów 
sanitarnych.

Obsługa płytki Visign 
for More sensitive 
odbywa się całkowicie 
bezdotykowo. Wy-
starczy zbliżyć dłoń, 
aby uruchomić 
spłukiwanie WC małą 
lub dużą ilością wody.

Dobór materiałów jest poruszający, 
a stylistyka nie da o sobie zapomnieć: 
Płytki uruchamiające Visign.
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-Spülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS10082-20110207WS10082-20110207WS10082-20110207WS10082-20110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Certyfikat WELL 
określa za pomocą 
kolorów efektywność 
zużycia wody 
przez armaturę. 
Płytki uruchamiające 
Visign for More 
sensitive firmy Viega 
osiągają najlepsze 
noty.

Stonowane wzornictwo, perfekcyjna technika

Są one tak płaskie, że nie można uwierzyć, ile techniki ukrywa 
się za nimi. Płytki uruchamiające Visign za pomocą zreduko-
wanych form i wysokiej jakości materiałów takich jak chrom, 
stal nierdzewna i jednowarstwowe szkło bezpieczne udowad-
niają, że powściągliwość rzeczywiście zdobi. W przypadku 
Visign for More, estetycznej linii do architektury prostoliniowej, 
duża różnorodność materiałów i kolorów jest tak samo natu-
ralna, jak najnowocześniejsza technologia dźwigni.

Bezdotykowy komfort: Visign for More sensitive

Płytki Visign for More sensitive oznaczają postęp. Łączą one 
po raz pierwszy zalety spłukiwania uruchamianego elektro-
nicznie z estetyką nagradzanej stylistyki. Bez pozostawiania 
odcisków palców, bez ryzyka braku higieny, a do tego całko-
wicie płaska, łatwa do czyszczenia powierzchnia – wystarcza 
tylko przesunięcie ręką, aby uruchomić spłukiwanie jedną 
z dwóch objętości wody. Fascynujący komfort, który w tej 
postaci oferuje tylko firma Viega. A do tego znaczna oszczęd-
ność wody, potwierdzona certyfikatem WELL.

Elegancka wersja: w jednej płaszczyźnie ze ścianą

Dobre wzornictwo nie musi się narzucać by zostać zauważone. 
Udowadniają to płytki uruchamiające montowane w jednej 
płaszczyźnie z glazurą serii Visign for More i Visign for Style: 
wtapiają się one zupełnie w płaszczyznę ściany, a ich ramki 
montażowe można z łatwością dopasować do różnej grubości 
płytek. Lecz to nie wszystko: moduł funkcyjny do kamienia 
naturalnego umożliwia użycie np. płytki ceramicznej jako przy-
cisku spłukującego.
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Swoboda samodzielnego 

podejmowania decyzji

O guście można dyskutować, o jakości 
nie. Dlatego płytki uruchamiające Visign 
dają swobodę dopasowania łazienki aż 
do najdrobniejszych szczegółów, według 
własnych wyobrażeń użytkownika. Jed-
nakże niezależnie od wybranego mate-
riału, koloru i kształtu, technika zaspo-
kaja wszystkie wymagania. Tym bardziej, 
jeśli chodzi o oryginalne ukształtowanie 
pełnej architektury łazienki. A na doda-
tek każda płytka uruchamiająca serii 
Visign korzysta z zalet uniwersalnych 
pod każdym względem systemów za-
budowy podtynkowej firmy Viega.

Technika zabudowy podtynkowej firmy Viega: 
Nowa przestrzeń dla pomysłów.

8



Indywidualne możliwości 

kształtowania łazienek

Pomieszczenia są po to, aby je kształto-
wać. Dlatego systemy podtynkowe firmy 
Viega umożliwiają swobodne umiejsca-
wianie obiektów sanitarnych. Czy ma to 
być wolno stojąca ścianka działowa, 
ścianka o połowie wysokości pomiesz-
czenia lub łazienka dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych? Dzięki 
systemowi podtynkowemu firmy Viega 
można zrealizować wszystkie pomysły 
z milimetrową dokładnością i najwyższą 
jakością produktu. Efektem jest łazienka, 
która zarówno pod względem przestrze-

ni jak i wyposażenia 
wyraża Państwa 
własny styl.
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Komplety odpływowo-przelewowe 
firmy Viega: funkcjonalne i wyrafinowane.
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Nowy wymiar komfortu: 
elektroniczne sterowanie w łazience.

Podobnie jak armatury serii Multiplex Trio E, tak i armatury serii Multiplex Trio E3 można zamon-
tować zarówno na brzegu wanny, jak i na ścianie. Naturalnie do każdego z trzech modeli można 
stosować wszystkie ręczne i elektroniczne armatury dopływowe, odpływowe i przelewowe serii 
 Multiplex Trio i Rotaplex Trio.
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Elementy obsługi armatury Multiplex Trio E3

Obracany wyświetlacz ze szklaną płytką i chromowany element obsługi 
zapewniają intuicyjną obsługę.

Element obsługi armatury Multiplex Trio E

Wszystkie funkcje zintegrowane są w jednym elemencie obsługi. 
Także w tym przypadku podświetlany pierścień podaje informacje 
o temperaturze i ilości nalewanej wody.

Elementy obsługi armatury Multiplex Trio E2

Wyraźne rozdzielenie funkcji między dwoma elementami 
obsługi perfekcyjnie dobranymi do siebie pod względem wizualnym. 
Multiplex Trio E2 wyróżnia funkcjonalność i prosta obsługa.
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Multiplex Trio E, E2 i E3: w pełni auto-

matyczne napełnianie wanny wodą

Napełnianie wanny może być naprawdę 
komfortowe: nowe, elektronicznie ste-
rowane armatury serii Multiplex Trio E 
umożliwiają regulację temperatury, ob-
jętości i poziomu wody za pomocą 
wielofunkcyjnego modułu obsługi. 
Wystarczy lekki dotyk, by rozpocząć 
proces napełniania wanny, a podświet-
lany pierścień wskazuje temperaturę 
i objętość nalewanej wody. Proces na-
pełniania wanny jest przerywany auto-
matycznie dzięki zintegrowanej funkcji 
pamięci, która umożliwia zapis indywi-
dualnych ustawień. Tak oto kontrolowa-
nie napełniania wanny wodą przechodzi 
do lamusa. Najwyższy poziom funkcjo-
nalności i wzornictwa wyróżnionego 
nagrodami.

Multiplex Trio E3: z wyświetlaczem 

i elementem obsługi (zdjęcie 1)

Wyświetlacz zapewnia intuicyjną i pro-
stą obsługę już od pierwszego użycia 
armatury. Oprócz zaprogramowanych 
indywidualnych ustawień wskazuje on 
aktualną temperaturę oraz ilość wody. 
Ponadto po lekkim naciśnięciu wyświet-
lane jest na nim menu użytkownika ze 
wszystkimi funkcjami powiązanymi 
z napełnianiem wanny. Chromowany 
element obsługi służy do otwierania 
i zamykania strumienia wody oraz usta-
wienia temperatury.

Multiplex Trio E2: z dwoma elemen-

tami obsługi (zdjęcie 2)

Do napełniania wanny wykorzystywane 
są dwa elementy obsługi. Jeden z nich 
służy do otwierania i zamykania strumie-
nia wody oraz ustawienia temperatury; 
natomiast drugi z nich do ustawienia ilo-
ści wody oraz przełączenia strumienia 
wody na natrysk.

Multiplex Trio E: wszystkie 

funkcje zintegrowane w jednym 

elemencie obsługi

Tylko jeden element obsługi do stero-
wania wszystkimi funkcjami armatury.



Wzornictwo jest także kwestią redukcji: 
komplety odpływowo-przelewowe serii Visign.

Best of Design

Komplety odpływowo-przelewowe do 
wanny Multiplex i Multiplex Trio, a także 
Rotaplex i Rotaplex Trio serii Visign 
wyróżnia eleganckie, ponadczasowe 
wzornictwo, dzięki czemu harmonijnie 
wkomponowują się one do wystroju 
każdej łazienki. Dzięki swej szczególnie 
niewielkiej wysokości zabudowy nie 
przytłaczają one optyki wanny. Dwie ar-
matury serii Visign zostały wyróżnione 
uznaną nagrodą reddot design award. 
Ponadto, tuż po swej premierze nowa 
armatura Multiplex Trio Visign MT5 zo-
stała wyróżniona DesignPlus-Award.

Super płaskie: 

Viega Multiplex Trio Visign MT5

Minimalizm jest w modzie. Bardzo wąskie 
wanny są wyrazem tego trendu i wyma-
gają rozwiązań pasujących od strony 
wizualnej i technicznej. Dizajnerska arma-
tura Multiplex Trio Visign MT5 idealnie 
spełnia te wymogi: poprzez połączenie 
elegancji i super płaskiej konstrukcji. Te 
elementy wyróżniają również alternatyw-
ną armaturę Rotaplex Trio  Visign RT5. Po-
nadto armatury  Multiplex Trio i Rotaplex 
Trio łączą w sobie odpływ, dopływ i otwór 
przelewowy wody.
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Nowy sposób napełniania 

wanny wodą: niemal bezszelestnie 

z poziomu dna

Armatury Multiplex Trio F i Rotaplex Trio F 
wyróżnia unikalne rozwiązanie: niemal 
bezgłośnie napełniają one wannę z po-
ziomu jej dna niezwykłym, promieniście 
rozchodzącym się strumieniem wody 
przy zachowaniu wymaganej higieny. 
Według badania przeprowadzonego 
przez Instytut im. Fraunhofera w Stutt-
garcie poziom hałasu w obu armaturach 
jest o ponad połowę niższy niż w przy-
padku armatury standardowej. Dzięki 
niskiej wysokość zabudowy wynoszą-
cej 110 mm armatury Multiplex Trio F i 
Rotaplex Trio F nie zajmują dużo miejsca.
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Decydujące szczegóły: 
odpływy do brodzików prysznicowych firmy Viega.

Dobre samopoczucie we własnych 

czterech ścianach

Komfortowe prysznice strumieniowe i 
ogromne głowice prysznicowe zamie-
niają codzienny prysznic w niesamowite 
przeżycie. Jest to dobrodziejstwo dla 
ciała, a zarazem wyzwanie dla techniki. 
Jest to spowodowane tym, że odpływ 
brodzikowy musi zapewniać najwyższą 
wydajność odpływu, aby uporać się 
z dopływającą iloścą wody.

Właściwe rozwiązanie techniczne 

dla każdego brodzika: 

Tempoplex i Domoplex

W przypadku zastosowania płytkiego 
brodzika prysznicowego, doskonałym 
wyborem są odpływy do brodzików 

prysznicowych Tempoplex do odprowa-
dzania dużych ilości wody, np. z desz-
czowni. Dla osób preferujących wysoką 
wannę firma Viega ma w zanadrzu odpo-
wiednie armatury serii Domoplex. Utrzy-
manie czystości zapewniają opcjonalne 
sitko na włosy i wyjmowany syfon.

Duoplex: przekształca kabinę 

prysznicową w wannę

Duoplex jest optymalnym kompletem 
odpływowym przeznaczonym zwłaszcza 
do łazienek rodzinnych. Posiada on 
wyciąganą rurę przelewową, za pomocą 
której można spiętrzyć wodę na wyso-
kość do 90 mm. Dzięki temu dzieci mogą 
wygodnie kąpać się w głębokim brodziku 
prysznicowym.
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Elegancja w nowym wydaniu: 

syfony do umywalki serii Visign

Obecnie innowacyjna technika nie musi 
się kryć. Syfony serii Eleganta firmy 
Viega wyróżnia nietuzinkowa jakość, 
będąca efektem połączenia perfekcyj-
nych rozwiązań technicznych i wyra-
finowanego wzornictwa. Eleganta 1 
urzeka stylową prostoliniowością, 
Eleganta 2 wykorzystuje przyjemny 
kształt opływowy, Eleganta 3 przybiera 
organiczne okrągłości. W każdym przy-
padku dzięki dużemu wyborowi modeli 
zapewniamy pełną swobodę ambitnego 
kształtowania łazienek.

Szyk i „klik”

Do syfonów serii Visign można indywi-
dualnie dobrać odpowiednie zawory 
uniwersalne i trzpieniowe. Zawory są 
dostępne w wersji z otworem przelewo-
wym lub bez otworu przelewowego. 
Dodatkowo zawory wyposażone są 
opcjonalnie w zaawan sowaną technikę 
„klik-klak”. Umożliwia ona łatwe zamy-
kanie i otwieranie odpływu poprzez lek-
kie dotknięcie palcem. Ta komfortowa 
technika czyni zbędnymi nieatrakcyjne 
dźwignie przy armaturze.

Syfony Eleganta firmy Viega.
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Komfort i piękno: odpływy liniowe firmy Viega montowane 
na poziomie podłogi.
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Odwodnienia prysznicowe Visign: najładniejsza podstawa 
dla korzystania z prysznica na płaskim podłożu.

Dzięki niskiej wysokości montażowej wynoszącej od 90 mm odpływy 
liniowe serii Advantix firmy Viega wyśmienicie zdają egzamin zwłaszcza 
przy renowacji i przebudowie łazienki.
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Jakość pod każdym względem

Do przeszłości należą czasy, kiedy bro-
dzik prysznicowy decydował o położe-
niu i kształcie prysznica. Odpływy linio-
we serii Advantix firmy Viega pozwalają 
na dowolne ukształtowanie łazienki. 
Dzięki połączeniu z dobranymi, wyróż-
nionymi wieloma nagrodami rusztami 
serii Visign i zastosowaniu wysokiej kla-
sy materiałów, jak np. szkła, nie są one 
tylko zwykłym przepierzeniem między 
natryskiem a resztą łazienki.
Stanowią one wizualny element wystroju 
wnętrza i zapewniają pewne odprowa-
dzanie również większej ilości wody.
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Viega Advantix Vario: pierwszy 

odpływ liniowy z regulacją długości

Indywidualność jest nie tylko kwestią 
wzornictwa, lecz także i wymiarów. Dłu-
gość odpływu liniowego Advantix Vario 
można dopasować do miejsca montażu 
z milimetrową dokładnością. Uwolniony 
od okowów wymiarów standardowych 
odpływ liniowy wkomponowuje się z ła-
twością w architekturę każdej łazienki. 
Krótki czy długi, z profilem wykończenio-
wym lub bez, lecz zawsze łatwy w czysz-
czeniu.
Czy to w wersji matowej czy błyszczącej, 
odpływ Viega Advantix Vario wyróżnia 
proste, minimalistyczne wzornictwo. Bez 
żadnych kompromisów.

Maksymalna niezawodność

Niezależnie od tego, na który z pięciu 
różnych wzorów rusztu padnie wybór, 
odwodnienia prysznicowe Advantix 
zawsze charakteryzują się maksymalną 
niezawodnością. Elastyczność mon-
tażu, szczelny kołnierz uszczelniający 
i wysokiej jakości materiały uszczelniają-
ce skutecznie zabezpieczają posadzkę 
przed wilgocią.

Najlepsze pod względem optycznym 

i ekonomicznym

Wersja odwodnienia prysznicowego 
Advantix bez ramki udowadnia, że można 
połączyć ze sobą najwyższe oczekiwa-
nia estetyczne z różnymi wymogami eko-
nomicznymi. Podkreślając ruszt Visign, 
jednocześnie jest on utrzymany w szla-
chetnej minimalistycznej stylistyce i nada-
je dyskretnej elegancji, nie tracąc swojej 
wysokiej niezawodności.



Ruszty i odpływy narożne firmy Viega: 
Efektowne wyjście spod prysznica.
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Są one okrągłe, kwadratowe, trójkątne i oferują bogatą styli-
stykę w zależności od indywidualnego gustu. Atrakcyjne ruszty 
serii Visign stanowią kolejne eleganckie rozwiązanie do aran-
żacji natrysków z terakoty. Są one dostępne z różnymi perfo-
racjami, wprowadzając w ten sposób wyraźne akcenty. 
Wszystkie modele są wykonane z masywnej stali nierdzewnej 
i łączą w sobie ambitną estetykę z dużą trwałością. Dzięki 
wysokiej klasy stali nierdzewnej są one szczególnie higieniczne, 
łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie dużych 
obciążeń. Ponadto, niektóre ruszty urzekają połączeniem stali 
nierdzewnej i szkła, które oprócz zachwyconych spojrzeń 
użytkowników zdobyło już wiele prestiżowych międzynarodo-
wych nagród za wzornictwo.

Dyskretnie cofnięte: odpływy narożne

Ruszty Visign w postaci odpływów narożnych znajdują się 
poza strefą chodzenia i wraz z odpowiednią kabiną pryszni-
cową stanowią harmoniczną całość, ponieważ dostępne są 
jako ćwiartka okręgu lub klasyczny trójkąt.

Rozwiązanie w zaokrągleniu: ruszty ukształtowane 

organicznie

Do łazienek, w których przeważają krawędzie i kształty opły-
wowe, oferowane są okrągłe ruszty Visign. Dzięki takiemu 
kształtowi stanowią one idealne rozwiązanie do podłóg 
z kamienia łamanego i mozaikowych.

Styl z narożnikami i krawędziami: ruszty kwadratowe

Kwadratowe ruszty Visign zostały zaprojektowane przede 
wszystkim do łazienek z architekturą liniową, co umożliwia 
optymalną integrację tych rusztów w posadzkach terakoto-
wych. Materiały, z których można wybierać, zawsze charakte-
ryzują się doskonałym wyglądem.
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z metalu, 
chromowany1

–
–

–

z metalu, welu-
rowy chrom1

–
–

–

z metalu, 
kolor stalowy1

–
–

–

ESG*, przezroczy-
ste/jasno szary2

–
–

– –
–

ESG*, 
parsol/czarny2

–
–

– –
–

ESG*, przezroczy-
ste/miętowy2

–
–

– –
–

ESG*, przezroczy-
ste/jasno szary1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*, 
parsol/czarny1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*, przezroczy-
ste/miętowy1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Visign for More
Wyciąg skrócony.

Lekkie jak piórko

Dzięki perfekcyjnemu doborowi materia-
łów, takich jak np. szkło i metal, kolekcję 
Visign for More wyróżnia owa nieuchwyt-
na lekkość, którą można od razu do-
świadczyć przy obsłudze płytki. Jeszcze 
prostsze, a ponadto bezdotykowe jest 
spłukiwanie wody za pomocą płytek uru-
chamiających kolekcji Visign for More 
sensitive. Wystarczy tylko przesunąć dło-
nią wzdłuż płytki.

Visign for More 101, 
ESG*, przezroczyste/
zieleń miętowa2

Visign for More 102, 
ESG*, przezroczyste/
jasno szary2

Visign for More 103 
sensitive, ESG*, 
przezroczyste/jasno szary1

Visign for More 104, 
z metalu, chromowany1

Visign for More 100, 
z metalu, kolor stalowy1

Visign for More 103, 
ESG*, parsol/czarny2

 = WC  = pisuar
1  tylna ramka maskująca metalowa, taka sama kolorystyka 

jak przycisku.
2  tylna płytka maskująca metalowa, chromowana.

*jednowarstwowe szkło bezpieczne

W związku z techniką druku mogą wystąpić pewne 
rozbieżności w kolorystyce.
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Płytka maskująca 
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tworzywo sztuczne, 
biel alpejska –

tworzywo sztuczne, 
chromowany –

tworzywo sztuczne, 
pergamon/camea –

tworzywo sztuczne, 
welurowy chrom –

tworzywo sztuczne, 
kolor stalowy –

stal nierdzewna, 
szczotkowana

–
–

–
– –

–
–

–
–

płytka maskująca: ESG*, 
przezroczysty/jasnoszary

wariant przycisku:
ESG*, przezroczyste/
jasnoszare;
tworzywo sztuczne, 
chromowane;
tworzywo sztuczne, 
biel alpejska

–
–

–
– –

–
–

–
–

płytka maskująca: 
ESG*, parsol/czarny

wariant przycisku:
ESG*, parsol/czarny;
tworzywo sztuczne, 
chromowane;
tworzywo sztuczne, 
biel alpejska

–
–

–
– –

–
–

–
–

płytka maskująca: ESG*, 
przezroczyste/miętowy

wariant przycisku:
ESG*, pwrzezroczyste/
miętowe;
tworzywo sztuczne, 
chromowane;
tworzywo sztuczne, 
biel alpejska

–
–

–
– –

–
–

–
–

Visign for Style
Wyciąg skrócony.

Łazienka dla rodziny w wydaniu 

współczesnym

Kolekcję produktów Viega Visign for Style 
wyróżnia funkcjonalność i zachwycające 
wzornictwo. Proste linie i stonowane for-
my pozwalają idealne wkomponować 
się wykonanym z tworzywa sztucznego 
płytkom uruchamiającym serii Visign for 
Style w obraz łazienki. Ponadto płytka 
Visign for Style 12 jest dostępna w trzech 
szklanych wariantach i z trzema rodza-
jami przycisków. Ukoronowaniem tej ko-
lekcji jest model ze stali nierdzewnej.

Visign for Style 12,
tworzywo sztuczne, 
szlachetny matowy/welu-
rowy chrom

Visign for Style 12,
płytka maskująca:
ESG*, przezroczyste/jasno 
szary

przycisk:
tworzywo sztuczne, 
chromowany

Visign for Style 12,
płytka maskująca:
ESG*, przezroczyste/zieleń 
miętowa

przycisk: 
tworzywo sztuczne, 
biel alpejska

Visign for Style 10,
tworzywo sztuczne, 
kolor stalowy

Visign for Style 14,
tworzywo sztuczne, 
kolor stalowy

Zespół dźwigni

Visign for Style 11,
tworzywo sztuczne, 
chromowany

Visign for Style 13,
tworzywo sztuczne, 
biel alpejska

W związku z techniką druku mogą wystąpić pewne 
rozbieżności w kolorystyce.

Cięgno Bowdena
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*jednowarstwowe szkło bezpieczne



Ruszty i odpływy narożne Visign

Największa różnorodność kształtów. 
Wielostronne ruszty Visign dostępne są 
w kształcie prostokątnym i okrągłym, 
jak również jako odpływ narożny. Różne 
perforacje i wysokiej jakości materiały 
zapewniają przy tym niepowtarzalne 
akcenty.

Komplety odpływowo-przelewowe

Technika i wzornictwo fascynują w jedna-
kowym stopniu, nie konkurując ze sobą. 
Bogaty asortyment obejmuje oprócz ar-
matury odpływowo-przelewowej również 
modele z dopływem wody przez przelew 
oraz innowacyjnym systemem napełnia-
nia przez odpływ.

Syfony do umywalki serii Visign

Sposób na eleganckie powstrzymanie 
zapachów: stylowe syfony z kolekcji 
 Visign zachwycają prostymi liniami 
i stały się już nieodłączną częścią no-
woczesnych łazienek.

Zawory do umywalki serii Visign

Taki mały, a ważny szczegół. W wersji 
jako zawór uniwersalny lub trzpieniowy, 
z zamknięciem tradycyjnym lub typu 
„klik-klak”.

Multiplex Trio E

Trzy komfortowe armatury z kolekcji 
Multiplex Trio E wprowadzają elektro-
nikę do nowoczesnych łazienek. Ich ele-
mentem wyróżniającym są intuicyjna 
obsługa i minimalistyczne wzornictwo.

M1
6162.0

M2
6162.09

M3
6154.0

M4
6155.0

MT5
6149.10

Multiplex Trio E
6146

Multiplex Trio E2
6146.2

Multiplex Trio E3
6146.215 

Eleganta zestaw 1
5788.4

Eleganta zestaw 2
5788.2

Eleganta zestaw 3
5788.3

Zawór uniwersalny Visign V1
5438

Zawór uniwersalny Visign V1
5439.5

Odpływ narożny 
Visign EA11
4973.30

Odpływ narożny 
EA13
4975.10

Odpływ narożny 
Visign EA1
4972.30

Odpływ narożny 
Visign EA3
4974.10

Ruszt Visign RS2
4928.2

Ruszt Visign RS5
4976.20

Ruszt Visign RS15
4976.40

Ruszt Visign RS12
4962.2
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Ruszty Visign do odwodnień prysznicowych Advantix

Idealne ukształtowanie i funkcjonalność. Ruszty z serii Visign do odpływów linio-
wych z kolekcji Advantix różnią się formą i materiałem.

Visign ER9
4971.90

Visign ER4*
4971.20

Visign ER3
4971.10

Visign ER2
4960.40

Visign ER1
4960.30

Visign SR1
4965.30

Viega Advantix Vario

Ruszt o szerokości zaledwie 4 mm można zamontować w fudze między płytkami 
o wymiarze 20 mm. Zarówno w wersji na połysk, jak i szczotkowanej na matowo 
wprowadza on do posadzki elegancki szczegół.

Inne produkty patrz katalog.* Do wyłożenia płytkami lub kamieniem naturalnym o grubości do 1 cm.
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Viega Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
biuro:
Al. Zwycięstwa 250
81-540 Gdynia
telefon: 58-66 24 999
telefaks: 58-66 24 990
info@viega.pl
www.viega.pl


