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Modele Visign for Public firmy Viega
Efektowny design i zabezpieczenie przed dewastacją
Urządzenia sanitarne w budynkach użyteczności publicznej są zwykle bardzo
intensywnie eksploatowane i narażone na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
stawia się im szczególnie wysokie wymagania. Dotyczy to zarówno funkcjonalności,
jak i zabezpieczenia przed aktami
wandalizmu. Firma Viega wychodzi
naprzeciw tym oczekiwaniom,
wprowadzając na rynek płytki
uruchamiające Visign for Public.

Płytki uruchamiające Visign for Public nawiązu-

ją do wielokrotnie nagradzanej serii Visign nie tylko
nazwą, ale także wzornictwem. Utrzymane w minimalistycznym stylu i wykonane z wysokiej jakości
stali nierdzewnej, doskonale pasują do wnętrz publicznych toalet. Dodatkowym atutem jest płaska
instalacja – zaledwie 10 mm. Powierzchnia ze stali
nierdzewnej zapewnia dobre zabezpieczenie przed
aktami wandalizmu.
Matowa lub lakierowana na biało, gładka powierzchnia każdego z sześciu modeli płytek uruchamiających
jest łatwa do utrzymania w czystości.

Płytki uruchamiające Visign for Public

Dostępne dla wszystkich spłuczek
podtynkowych Visign
Modele Visign for Public są dostępne dla wszystkich
spłuczek podtynkowych Visign. W płytkach do spłuczek z jednoobiętościowym układem spłukującym
zastosowano mechanizm z popychaczami. Modele
do spłuczek z układem dwuobjętościowym standardowo dostarczane są z cięgnami Bowdena.
Serię uzupełnia bezdotykowa płytka uruchamiają-

ca do pisuaru, działająca na podczerwień (zasilana
prądem z sieci lub z baterii) oraz panel do zabudowy systemów podtynkowych.
Płytki uruchamiające do WC na podczerwień
Coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze
publicznym staje się bezdotykowe spłukiwanie misek ustępowych. Firma Viega poszerzyła serię płytek

uruchamiających o dwa modele Visign for Public 5
i Visign for Public 6, które wykorzystują podczerwień
i pozwalają na wygodne, bezdotykowe spłukiwanie.
Dodatkowo pierwszy z nich ma także opcję aktywacji mechanicznej.
System rozpoznaje dwa różne obszary. W tak zwanym „dalekim zasięgu”, pomiędzy 45 i 55 cm, następuje automatyczne spłukiwanie. Aktywowane jest
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Produkty Viega w Europejskim Centrum Solidarności
W prestiżowych obiektach, takich jak ECS w Gdańsku ważna jest nie tylko oryginalna architektura,
ale również przemyślany dobór wszystkich zastosowanych rozwiązań i produktów. Dlatego w łazienkach ECS zainstalowano systemy podtynkowe, syfony i odpływy firmy Viega, które wyróżnia niezawodna technologia, funkcjonalność oraz elegancki, minimalistyczny design.
W łazienkach ECS zastosowano kilkadziesiąt elementów Viega Eco Plus
do WC oraz stelaży do
umywalek, także w wersji
przeznaczonej dla osób
niepełnosprawnych.
Oczywiście w obiekcie nie
zabrakło płytek uruchamiających Visign for Public, zaprojektowanych
specjalnie z myślą o obiektach publicznych, w których toalety narażone są
na wyjątkowo intensywną eksploatację.
Oprócz modeli Visign for
Public w ECS zastosowano również kilka płytek
uruchamiających Visign
for Style 10.
Poza systemami zabudowy podtynkowej i syfonami w łazienkach ECS
wykorzystano także rozwiązania Viega z zakresu odprowadzania wody.
W posadzkach zainstalowane są wydajne wpusty podłogowe Advantix
i eleganckie ruszty ze stali nierdzewnej.
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w krótkim odstępie czasu, po tym jak użytkownik
opuści obszar objęty działaniem czujnika. W „bliskim zasięgu” można uruchomić spłuczkę ruchem
ręki. To bardzo przydatna funkcja, kiedy potrzeba
dodatkowego spłukania.
Visign for Public 6 wyposażona jest w czujnik rozpoznający potrzebną objętość spłukiwania. Możliwe objętości pełnego spłukiwania to: 4,5, 6 i 9 litrów.
Model Visign for Public 5 ma natomiast dodatkową
opcję manualnego uruchamiania w sytuacji odcięcia prądu, poprzez naciśniecie przycisku.
Visign for Public 5 i Visign for Public 6 wykonane są
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i dostępne w wersji „stal szczotkowana” lub w kolorze bieli alpejskiej.
Można je łączyć praktycznie ze wszystkimi spłuczkami firmy Viega, co pozwala na montaż również
w istniejących już instalacjach podtynkowych. Jeśli
nie ma dostępu do prądu, płytki mogą być zasilane
bateriami. System wyposażony jest także w funkcję
Viega Hygiene+. Specjalny program umożliwia automatyczne spłukiwanie co 24, 72 lub 168 godzin, przy
użyciu 3, 6 lub 9 litrów wody.
Viega Eco Plus: uniwersalny system podtynkowy
Sprawdzona technologia, wysoka jakość materiałów,
inteligentne rozwiązania montażowe i doskonały stosunek ceny do jakości – Viega Eco Plus to idealne rozwiązanie w przypadku obiektów użyteczności publicznej. Stabilne stelaże oparte na lakierowanej proszkowo
ramie gwarantują maksymalną trwałość oraz bezpieczeństwo statyczne. System wyposażony jest w wodooszczędną spłuczkę Visign 2, co pozwala na ekonomiczną eksploatację. Stelaż do miski ustępowej
Viega Eco Plus umożliwia instalację poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych zgodnie z wymogami normy DIN 18040. Uchwyty i poręcze zamontowane są
na drewnianych płytach z MDF. System firmy Viega
oferuje również wiele udogodnień dla instalatorów,
takich jak płynna regulacja wysokości stelaża w zakresie do 200 mm, kolanko PP z regulacją głębokości,
czy zintegrowana pomoc nastawcza.

Modele Visign for Public, które uruchamiają spłukiwanie
za pomocą czujnika podczerwieni.
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