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Jedną z charakterystycznych cech współcze-
snych łazienek są delikatnie zaokrąglone linie pro-
duktów, dzięki którym geometryczne kształty na-
bierają lekkiego i subtelnego wyglądu. „Soft Edge” 
to modna obecnie koncepcja w aranżacji wnętrz,  
w coraz większym stopniu determinująca design me-
bli, oświetlenia, domowego sprzętu elektroniczne-
go, czy smartfonów. Stanowi ona przedłużenie do-
minującego od dawna minimalizmu, przechodzą- 
cego stopniowo w bardziej delikatne i emocjonalne 
formy przyszłości. 

Firma Viega odpowiada na te trendy poprzez dosko-
nale zaprojektowane produkty łazienkowe, takie jak 
nowe płytki uruchamiające Visign for More 105. Ich 
nowoczesny design został stworzony we współpra-
cy z renomowanym studiem Artefakt z Darmstadt. 
Produkty te charakteryzuje funkcjonalność i wyso-
kiej jakości wzornictwo, dzięki czemu wpisują się one 
idealnie w aktualną modę, zachowując jednocześnie 
ponadczasowy charakter. 

Visign for More 105
Cechą wyróżniającą model Visign for More 105 są 
zaokrąglone krawędzie, wysokiej jakości materia-
ły oraz mocny stylistyczny akcent w postaci wy-
frezowanego zagłębienia, dzielącego powierzch-
nię płytki na cześć dużą i małą. Takie rozwiązanie 
w bardzo czytelny sposób informuje użytkownika 

o tym, gdzie należy nacisnąć, by uruchomić pełne 
lub oszczędne spłukiwanie. 
Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów, 
takich jak szkło i aluminium o uszlachetnionej po-
wierzchni, płytki Visign for More 105 gwarantują nie 
tylko wyjątkową estetykę, lecz również trwałość  
i optymalną higienę. 

Kompletna, harmonijna aranżacja
Płytki Visign for More 105 doskonale wyglądają  
w połączeniu z innymi produktami o miękkich, sub-
telnych kształtach. W nowoczesnej łazience warto 
postawić na przykład na funkcjonalną kabinę prysz-
nicową typu „walk-in” i odpływ liniowy z rusztem  
z matowej stali nierdzewnej. Eleganckie ruszty z se-
rii Viega Advantix mają delikatnie zaokrąglone kon-
tury, dzięki czemu harmonijnie korespondują z po-
zostałymi elementami aranżacji. 

Żeby zachować spójny design całej łazienki, należy 
zwrócić uwagę na wszystkie produkty sanitarne i to-
warzyszące im akcesoria. Do umywalek Viega pro-
ponuje chromowane syfony Eleganta 1, o geome-
trycznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami 
oraz dopasowane do nich zawory kątowe, obsługi-
wane od dołu, a nie od frontu, jak w większości tego 
typu rozwiązań. Oferta firmy obejmuje również za-
wory do umywalek z eleganckimi okrągłymi kołpa-
kami zamykanymi na zatrzask. 

Produkty firmy Viega są doskonałym przykładem tego, jak design „Soft Edge” może być 
zastosowany w łazience w ponadczasowy sposób, pozostając aktualny przez wiele lat. 

Design „Soft Edge” w wydaniu Viega
Minimalistyczne produkty o zaokrąglonych krawędziach

Płytki uruchamiające Visign for More 105Chromowane syfony Eleganta 1

Odpływy z serii Viega Advantix 
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