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kowej. Producenci zalecają, by instalacje 
były poddawane przeglądom przeprowa-
dzanym przez odpowiednich specjalistów  
i uważają to za sprawę priorytetową. Dalsze re-
komendacje odnoszą się do temperatury wody 
w instalacjach i prawidłowej dezynfekcji.  

  Oszczędność i higiena
Spłuczka podtynkowa Visign w połączeniu 
z bezdotykowymi płytkami uruchamiający-
mi Visign for Care lub Visign for More pozwala 
na znaczne ograniczenie zużycia wody. Dzię-
ki dwoubjętościowemu układowi spłukujące-
mu użytkownik może teraz wybierać pomiędzy 
małym (3 l) lub pełnym spłukiwaniem (4,5 l). 
Do tej pory przy pełnym spłukiwaniu zużywa-
ne było od 6 do 9 l. W ten sposób przeciętne 
gospodarstwo domowe jest w stanie zaoszczę-
dzić nawet do 40 000 litrów wody rocznie. 
Zarówno przy instalacji szeregowej, jak i pier-
ścieniowej płytki uruchamiające automa-
tycznie zapewniają odpowiednie spłukiwa-
nie. Zapobiega to stagnacji w instalacjach 
wody użytkowej. 

Certyfikat WELL informuje o kategorii  
wydajności
Potwierdzeniem najwyższej wydajności 
spłuczki Visign jest umieszczona na niej na-
lepka z sześcioma gwiazdkami. Spełnia ona 
analogiczną rolę, jak etykiety energetyczne 
znajdujące się na urządzeniach elektronicz-
nych. Konsumenci już na pierwszy rzut oka 
mogą rozpoznać najbardziej oszczędne roz-
wiązania. Z tego powodu firma Viega sta-

ra się uzyskać certyfikaty WELL 
dla jak największej liczby swoich 
produktów.  

Etykieta WELL – europejska 
inicjatywa
Etykieta WELL została wprowadzona na 
szczeblu europejskim i jest związana z inicja-
tywą Europejskiego Stowarzyszenia Firm Inży-
nierskich w Brukseli. Projekt wspierają analo-
giczne organizacje lokalne oraz producenci, 
np. Viega. Ta klasyfikacja produktów ma na 
celu uświadomienie konsumentom w przej-
rzysty sposób, że wybierając odpowiednią 
armaturę i systemy instalacji mogą znacznie 
ograniczyć zużycie wody. 
Oprócz oszczędności zwraca się także dużą 
uwagę na utrzymywanie jakości wody użyt-

Nowe etykiety UE także  
dla wyrobów sanitarnych 

Spłuczka Visign 
otrzymała najwyższy 
certyfikat WELL

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość 
ekologiczna konsumentów, którzy przykładają coraz 
większą wagę do oszczędzania zasobów we wszyst-
kich obszarach życia. Etykieta WELL wprowadzona 
przez europejskie konsorcjum EUnited to system umoż-
liwiający precyzyjne oznaczanie oszczędzających 
wodę instalacji. Sześciostopniowa skala określa jak 
efektywne i higieniczne są instalacje w sektorze pu-
blicznym. Cztery gwiazdki to najwyższy standard dla 
produktów przeznaczonych do obiektów prywatnych. 
W obu przypadkach spłuczka Visign w kombinacji  
z bezdotykowymi płytkami uruchamiającymi Visign for 
Care lub Visign for More spełnia najostrzejsze kryteria. 

Etykieta WELL, czyli…  
gwiazdki dla wyrobów sanitarnych

Spłuczka Visign otrzymała najwyższe 
noty w klasyfikacji WELL. W  przypadku 
instalacji w obiektach publicznych oznacza 
to 6 gwiazdek. 

Produkty firmy 
Viega pomagają 
ograniczać zużycie 
wody, zapewniając 
jednocześnie 
maksymalny komfort. 
Cztery gwiazdki są 
najwyższym standardem 
w przypadku prywatnych 
łazienek  
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