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Konsola pośrednia eco plus 

Konsola pośrednia firmy Viega pozwala na szybkie i dokładne ustawienie ściany w technologii zabudowy suchej, odpo-
wiednio do szerokości wnęki. Doskonale zastępuje skomplikowane „własne konstrukcje“ wykonywane z profili CW. Podob-
nie jak wszystkie elementy z serii Eco Plus, charak-
teryzuje ją wysoka elastyczność. Fabrycznie została 
ustawiona na wysokość 1130 mm, lecz wbudowa-
na nóżka teleskopowa pozwala wydłużyć ją nawet 
do 1300 mm. Ewentualne skrócenie konsoli na wyso-
kość 830 lub 980 mm jest również proste, dzięki wy-
tłoczonym szczelinom. W ten sposób rozwiązanie 
firmy Viega sprawdza się doskonale w każdej sytu-
acji montażowej – także w łazienkach dla niepełno-
sprawnych, gdzie preferowana jest wygodna wyso-
kość 980 mm. Konsolę instalujemy bezpośrednio na 
ścianie lub na prowadnicy montażowej. Głębokość 
montażową można regulować w zakresie od 75 do 
200 mm. Szerokość konsoli wynosi 50 mm. Przy zabu-
dowie płytami kartonowo-gipsowymi nie ma żad-
nych problemów z montażem „na styk”. 

stelaż Viega eco plus z regulacją wysoKości 
zawieszenia misKi wc

Wysokość położenia muszli można płynnie regulować przyciskiem bez żadnej elektroni-
ki, a sam stelaż pasuje do większości misek dostępnych na rynku. Pod osłoną z jednowar-
stwowego szkła bezpiecznego znajduje się ruchoma rama z elastycznym kolankiem rury 
spłuczkowej i odpływowej oraz prowadnicami. Takie rozwiązanie pozwala na płynne, 
bezpieczne i niezawodne przesuwanie miski w pionie, w zakresie 80 mm. Maksymalna 
wysokość ustawienia muszli wynosi 48 cm. Na zewnątrz widoczny jest tylko zamontowa-
ny na szklanej płycie przycisk. Montaż nowego stelaża nie różni się niczym od instalacji 
innych modeli z serii Eco Plus firmy Viega. Zachowane zostały także tradycyjne wymia-
ry systemowe: szerokość 490 mm i wysokość montażowa 1130 mm. Po zamontowaniu ste-
laż można przykryć dołączoną do zestawu osłoną ze styropianu i wykończyć ścianę płyt-
kami aż do otworu. Później wystarczy założyć osłonę z tworzywa sztucznego z uszczelką 
oraz szklaną płytkę. Na koniec montujemy płytkę uruchamiającą oraz miskę WC. 

spłuczKi Viega do nisKich elementów 
do zabudowy podtynKowej

Elementy do zabudowy podtynkowej Viega o wysokości 
830 lub 840 mm pozwalają na elastyczną aranżację wnę-
trza łazienki. Miska ustępowa, umywalka czy bidet mogą 
zostać umieszczone pod oknem lub spadzistym dachem. 
Oferta Viega obejmuje także przystosowane do nich niskie 
spłuczki, uruchamiane od przodu lub od góry. Fabrycznie 
mają one wstępnie zamontowany mechanizm urucha-
miający spłukiwanie od przodu, ale w razie potrzeby moż-
na za pomocą kilku prostych ruchów przenieść przycisk 
uruchamiający na górę. Stelaże podtynkowe Viega Eco 
Plus i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono występują 
w wersjach o wysokości 1130, 980 i 830 lub 840 mm. Spłucz-
ki przeznaczone do niskich elementów są zdecydowanie 
bardziej kompaktowe od standardowych, ale oferują te 
same funkcje np. 
2-objętościowy 
układ spłukiwa-
nia. Małe spłuki-
wanie jest fabrycz-
nie ustawione 
na 3, a duże na 
6 litrów, ale w ra-
zie potrzeby ilość 
wody może zostać 
zwiększona nawet 
do 9 litrów. 
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