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ści, wydajność odpływu wynosi od 0,4 do 0,5 l/s. 
Nowa nasadka do wypełnienia płytkami pasu-
je do wszystkich odpływów z serii Advantix.
Tak jak pozostałe produkty Viega, nasadkę 
można stosować przy uszczelnieniu warstwo-
wym, a w połączeniu z odpływem także przy 
tradycyjnym uszczelnieniu za pomocą warstw  
z bitumenu lub tworzywa sztucznego.

Uzupełnienie oferty rusztów Visign
Nowa nasadka stanowi uzupełnienie wyróż-
nionej wieloma nagrodami za wzornictwo 
serii rusztów Visign. Są one atrakcyjnym wizu-
alnie elementem dopracowanego, moduło-
wego programu odpływów łazienkowych  
i posadzkowych Advantix. Ruszty Visign na-
dają się zarówno do super płaskich odpły-
wów łazienkowych o wysokości montażowej 
62 lub 70 mm, jak i do modeli o wysokiej wy-
dajności, używanych w obiektach użytecz-
ności publicznej. Stosowane są również  
z powodzeniem w odpływach przeciwpoża-
rowych, balkonowych i tarasowych, zawsze 
stanowiąc atrakcyjny element aranżacji.
Fot. Viega  

Nasadka 
do wyłożenia 
płytkami do 
odpływów 
Advantix

  Nowa nasadka firmy Viega do wyłożenia 
płytkami ceramicznymi jest pierwszym roz-
wiązaniem tego typu na rynku, które obywa 
się bez ramki. Dodatkowy jej atut to niewielka 
wysokość montażowa, wynosząca zaledwie 
5 mm. Te właściwości sprawiają, że idealnie 
nadaje się do stylowych łazienek i salonów 
spa. Możliwość stosowania różnorodnych 
materiałów wykończeniowych, takich jak 
płytki ceramiczne, kamień czy szklane deko-
ry, zapewnia architektom wnętrz nieograni-
czone możliwości aranżacji. 
Nasadka wytrzymuje obciążenie do 300 kg  
i można ją wypełnić każdym materiałem  
o grubości od 5 do 30 mm. 

Wysoka wydajność
Woda odpływa poprzez wąską, umieszczoną 

na całym obwodzie krawędź pomiędzy pokry-
wą a posadzką. Pomimo jej niewielkiej szeroko-

Nowa nasadka do odpływów Advantix ma zamiast tradycyjnego 
rusztu wkładkę do wypełnienia płytkami. Dzięki temu odpływ staje się 
niemal niezauważalny. Mała z kolei wysokość montażowa pozwala na 
zastosowanie nawet szklanych dekorów.
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