
44s i e r p i e ń  2 0 1 4  ( 0 8 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

niki podłużne i narożne pozwalają na kreatyw-
ne i indywidualne projekty strefy prysznicowej  
z odpływem na poziomie posadzki. W przy-
padku deszczownic lub innych rozwiązań  
o dużym przepływie wody możemy łączyć 
ze sobą dwa odwodnienia, aby osiągnąć 
odpowiednio wysoką wydajność odpływu.
Advantix Vario przekonuje także swym mi-
nimalistycznym wzornictwem. Szczelina od-
prowadzająca wodę o szerokości zaledwie 
20 mm, z położonym centralnie wąskim rusz-
tem ze stali nierdzewnej, nadaje odpływo-
wi elegancki i stonowany wygląd. Przyciąga 
on wprawdzie wzrok, lecz nie dominuje nad 
całą aranżacją łazienki.
Dzięki nowej wersji Advantix Vario ta elastycz-
ność jest możliwa również przy modernizacji 
łazienki. Niska wysokość montażowa, regu-
lowana w zakresie od 70 do 95 mm pozwala 
na montaż prysznica z odpływem na pozio-
mie posadzki nawet w warstwie jastrychu  
o znacznie ograniczonej grubości.
Fot. Viega  

Do pryszniców z odpływem na poziomie posadzki  

Odwodnienie liniowe 
Advantix Vario w łazienkach remontowanych

  Nowa wersja Advantix Vario przekonuje 
także komfortowym i prostym mechanizmem 
samoczyszczącym. Konstrukcja o niskich 
oporach przepływu pozwala na osiągnięcie 
wysokiej prędkości przepływu wody. Zapew-
nia to skuteczne odprowadzenie wszystkich 
zanieczyszczeń. Odwodnienie można rów-
nież łatwo i szybko wyczyścić ręcznie za po-
mocą spirali kanalizacyjnej, zdejmując wcze-
śniej ruszt i osadnik zanieczyszczeń. 
Instalację odwodnienia prysznicowego ułatwia 
obracany o 360° króciec przyłączeniowy. Od-
pływ można podłączyć do rur o średnicy DN 40 
lub 50 bez stosowania złączki przejściowej.

Uszczelnienie warstwowe
Połączenie odwodnienia z uszczelnieniem 
warstwowym jest niezwykle proste. Podob- 
nie jak inne modele z serii Advantix Vario, 
również wersję do remontów wyposażono  

w specjalny kołnierz, który ma dużą po-
wierzchnię umożliwiającą połączenie go  
z taśmą uszczelniającą. Pozwala to na bez-
pieczny montaż odwodnienia na przejściach 
do warstwy jastrychu i kompensację ewen-
tualnych przesunięć, jakie mogą się pojawić 
po instalacji. Żeby ułatwić współpracę po-
między fachowcami, firma Viega dołącza 
do odpływu „zestaw dla płytkarza”. Zawiera 
on styropianową wkładkę, będącą elemen-
tem pomocniczym przy układaniu płytek, 
odpowiednią taśmę uszczelniającą, właści-
wy klej oraz precyzyjną instrukcję montażu. 

Szerokie pole do popisu dla  
projektantów, także przy remontach
Advantix Vario wyróżnia niezwykła elastycz-
ność montażowa – regulacja długości w zakre-
sie 30-280 cm umożliwia idealne dopasowanie 
do każdej sytuacji budowlanej. Specjalne łącz-

Advantix Vario w wersji do remontów idealnie sprawdza się podczas 
renowacji łazienek. Niezwykle niską wysokość zabudowy (zaledwie 70 mm) 
osiągnięto dzięki nowej konstrukcji odpływu. Mimo płaskiego korpusu 
wydajność odwodnienia wynosi min. 0,55 l/s, a w razie potrzeby można ją 
jeszcze podwoić. W tym celu wystarczy połączyć ze sobą dwa odpływy. 
Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm skutecznie zabezpiecza przed 
nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

Nowy model Advantix Vario (z prawej strony) mieści 
się na znacznie mniejszej przestrzeni zabudowy niż 
tradycyjna wersja

Pomimo niskiego korpusu wydajność odpływu 
Advantix Vario w wersji do prac modernizacyjnych 
wynosi min. 0,55 l/s 

Wersję Advantix Vario przeznaczoną do remontów 
cechuje ta sama minimalistyczna forma z rusztem  
o szerokości zaledwie 4 mm
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