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  Umywalka niżej lub wyżej
Nowy stelaż firmy Viega gwarantuje absolutny komfort 
korzystania z umywalki osobom o różnym wzroście. 
Umożliwia on niezwykle prostą regulację wysokości 
zawieszenia ceramiki. Wystarczy nacisnąć przycisk, 
a umywalka podniesie się samoczynnie do góry  
w zakresie od 70 do 90 cm. Żeby ją opuścić, wystarczy 
oprzeć na niej ręce. Ponowne naciśnięcie przycisku 
blokuje natomiast umywalkę na aktualnej wysokości. 
Nowy stelaż Viega Eco Plus można łączyć z większo-
ścią popularnych na rynku modeli umywalek. Nie za-
wiera on żadnych elementów elektronicznych.

Miska ustępowa na optymalnej wysokości
Dorosłym, a zwłaszcza osobom starszym, łatwiej 
jest wstawać z WC, jeśli miska jest zawieszona wyżej.  

Dzieciom zdecydowanie wygodniej korzysta się na-
tomiast z toalety zainstalowanej niżej. Idealne roz-
wiązanie tego problemu to stelaż Viega Eco Plus z re-
gulacją wysokości miski ustępowej. Położenie miski 
można w dowolnym momencie dostosować do indy-
widualnych potrzeb. Również tutaj wystarczy nacisnąć 
przycisk, a toaleta podniesie się lub opuści w zakresie 
8 cm. Mechanizm oparty jest na sprężynie gazowej, 
bez żadnej elektroniki. Stelaż można łączyć z popu-
larnymi miskami różnych producentów i wszystkimi 
płytkami uruchamiającymi z serii Visign firmy Viega. 

Ustawienia… kapieli
Na rynku dostępne są również przemyślane rozwiąza-
nia ułatwiające korzystanie z wanny.  Należą do nich 
na przykład sterowane elektronicznie armatury Multi-

plex Trio E. Ich moduły obsługi umożliwiają ustawienie 
temperatury i poziomu napełnienia wanny według in-
dywidualnych preferencji. Wartości te można zapisać 
dla maksymalnie trzech osób i dzięki funkcji pamięci, 
aktywować je podczas kolejnych kąpieli. Dopełnieniem 
są najnowsze zestawy odpływowo-przelewowe z se-
rii Multiplex. Lekkie naciśnięcie rozety powoduje pod-
niesienie funkcji przelewu o 5 cm w górę, co umożliwia 
napełnienie wanny większą ilością wody.  
Fot. Viega  

W domach wielopokoleniowych trudno 
jest zaspokoić potrzeby wszystkich 
użytkowników, zwłaszcza w przypadku 
łazienki. Młodsi i starsi, wysocy  
i niscy – każdy ma swoje preferencje 
i przyzwyczajenia. Każdemu byłoby 
wygodniej, gdyby umywalka i miska 
WC były zawieszone na optymalnej 
dla niego wysokości. Dlatego warto 
zwrócić uwagę na produkty z opcją 
indywidualnej regulacji przyciskiem  
i sterowane elektronicznie armatury. 

Regulacja wysokości umywalki  
i miski ustępowej… przyciskiem

Viega proponuje
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