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Poziom wody w wannie o 5 cm
wyższy niż do tej pory

Nowe komplety
z serii Multiplex:
Visign M9 i Trio Visign MT9

Nowe komplety odpływowo-przelewowe Multiplex Visign M9
i Multiplex Trio Visign MT9 pozwalają sprawić, by kąpiel była jeszcze
wygodniejsza. Wystarczy delikatnie dotknąć obrotowej rozety
i poziom wody może zostać podniesiony o 5 centymetrów.
Komplety odpływowo-przelewowe
Multiplex firmy Viega należą już do klasyków
w dziedzinie wyposażenia łazienki. Pierwszym
tego powodem jest ich wysoka funkcjonalność, wynikająca z wygodnego połączenia
funkcji odpływu i przelewu, a opcjonalnie także dopływu wody do wanny. Druga kwestia
to eleganckie, minimalistyczne wzornictwo.
Design produktów z serii Multiplex z różnymi zestawami wyposażeniowymi został wyróżniony
wieloma prestiżowymi nagrodami, takimi jak
Designpreis Deutschland, czy Red Dot Award.

Więcej wody, więcej komfortu
Nowe modele Multiplex Visign M9 i Multiplex
Trio Visign MT9 oferują użytkownikom kolejne udogodnienie, zapewniające jeszcze bardziej przyjemną i komfortową kąpiel. Dzięki
jednemu dotknięciu obrotowej rozety, można
napełnić wannę do poziomu o 5 centyme-

trów wyższego niż zwykle. Lekkie pociągnięcie wystarczy natomiast, by woda opadła
z powrotem do normalnego poziomu. W obu
przypadkach funkcja przelewu cały czas pozostaje aktywna.
Jeśli przelew nie jest podwyższony, woda po
prostu odpływa przez rozetę. Delikatne naciśnięcie zamyka otwór. Woda spływa wtedy
po górnej krawędzi i wanna może zostać napełniona 5 cm głębiej. Otwieranie i zamykanie odpływu odbywa się w normalny sposób,
poprzez przekręcenie rozety o pół obrotu.

Funkcja dostępna również
dla innych wersji
Nowe komplety można instalować we
wszystkich oferowanych na rynku wannach
ze standardowym otworem przelewowym.
Są one dostępne w trzech rozmiarach pod
nazwami Multiplex M9 i Multiplex Trio MT9.

Ten sam elegancki design typowy dla wszystkich
produktów z serii Multiplex, ale jeszcze większy
komfort podczas kąpieli – nowe komplety pozwalają
podnieść poziom wody o 5 centymetrów poprzez
delikatne dotknięcie rozety

Do wyboru mamy wersję chromowaną
lub w kolorze stali nierdzewnej. Viega opracowała również zestaw przezbrojeniowy
do kompletów odpływowo-przelewowych
Multiplex. Składa się on z kołnierza mocującego i obrotowej rozety. W ten sposób inne
modele również umożliwią napełnienie wanny do poziomu o 5 centymetrów wyższego
niż zwykle.

