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Systemy podtynkowe Viega
Elastyczne rozwiązania do każdej łazienki
Oferta firmy Viega obejmuje szeroką gamę rozwiązań podtynkowych,
pozwalających zaprojektować łazienkę zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami klientów. Wszystkie produkty wyróżnia wysoka jakość,
doskonałe materiały i nowoczesne rozwiązania techniczne. Poza
standardowymi stelażami do WC dostępne są również oszczędzające
miejsce elementy narożne, bloki do zabudowy typu „slim”, a także
unikalny na rynku stelaż z ręczną regulacją wysokości miski ustępowej.
Tegoroczne nowości to wewnętrzny zasobnik na tabletki czyszczące do
spłuczek Viega oraz dławik przepływu spłukiwania.

Klasyczny stelaż Viega Eco Plus do montażu miski WC oraz wersja narożna, która doskonale
sprawdza się w małych łazienkach

Sprawdzony i ekonomiczny system

Viega Eco Plus

Oferta firmy Viega obejmuje także modele Mono Slim
i Mono Tec, w przypadku których głębokość zabudowy
wynosi jedynie 8 cm

System Viega Eco Plus oparty jest na stabilnych,
samonośnych, malowanych proszkowo ramach,
przeznaczonych do montażu wiszących elementów ceramiki łazienkowej (WC, bidet, pisuar, umywalka). Gwarantują one absolutną sztywność
i bezpieczeństwo. Typowy stelaż do WC ma wyso-

kość 1130 lub 830 mm. W ofercie są także elementy narożne, które idealnie sprawdzą się w małych
łazienkach. Ich zastosowanie pozwala optymalnie zagospodarować i ciekawie zaaranżować dostępną przestrzeń.
Unikalnym na rynku rozwiązaniem jest jest stelaż Viega Eco Plus z ręczną regulacją wysokości położenia
miski ustępowej, oparty na sprężynie gazowej, stworzony głównie z myślą o domach wielopokolenio-
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wych, domach seniora, czy szpitalach. Miskę można przesuwać w pionie w zakresie do 8 cm.

Innowacyjne rozwiązania

Stelaże Viega Eco Plus można łączyć ze wszystkimi
płytkami uruchamiającymi z serii Visign for More
i Visign for Style, w tym również z modelami działającymi
bezdotykowo, które gwarantują najwyższy poziom
komfortu i higieny

Ciekawą tegoroczną nowością jest zasobnik na tabletki czyszczące do spłuczek podtynkowych Viega. Po zamontowaniu z płytkami uruchamiającymi
Visign for Style 10 jest on zupełnie niewidoczny. Tabletkę można łatwo włożyć zdejmując lub odchylając płytkę. Rozwiązanie to jest dostępne również
jako osobny zestaw montażowy do użytkowanych
już spłuczek podtynkowych Viega o wysokości 1130
i 980 mm. Kolejna innowacja to dławik przepływu
spłukiwania, przeznaczony głównie do misek bezkołnierzowych. Umożliwia on zredukowanie natęże-

Unikalnym rozwiązaniem na rynku jest stelaż Viega Eco Plus z ręczną regulacją wysokości
położenia miski ustępowej

Mono Slim i Mono Tec: idealne,
gdy brakuje miejsca

Tegoroczną nowością w ofercie firmy Viega jest zasobnik na tabletki czyszczące do spłuczek
podtynkowych. Po zamontowaniu z płytkami uruchamiającymi Visign for Style 10 jest on zupełnie
niewidoczny

Oferta firmy Viega obejmuje również elastyczne rozwiązania do zabudowy „na mokro”, wśród których
szczególnie warta uwagi jest spłuczka Mono Slim
z zaizolowaną rurą spłuczkową i materiałem do zamocowania do ściany, oraz element do WC Mono
Tec z ramą ze stali ocynkowanej, łukiem przyłącze-

niowym i materiałem do zamocowania ramy. W przypadku tych rozwiązań głębokość zabudowy wynosi
jedynie 8 cm! Pomimo tak małych wymiarów spłuczka posiada wszystkie zalety charakterystyczne dla
innych wersji, np. 9-litrowy zbiornik i dwuobjętościowy system spłukiwania.
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nia przepływu, bez zmniejszania ilości wody. Dzięki
temu rozwiązaniu pryskanie wody z miski należy już
do przeszłości. Dławik ma 5 poziomów ustawienia,
co pozwala na dostosowanie do konkretnej sytuacji
montażowej. Można go bez problemu zamontować
również w zainstalowanych już spłuczkach Viega.

