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Uruchamianie od przodu  
lub od góry – pełna elastyczność 

Nowe spłuczki  
do niskich elementów  
do zabudowy podtynkowej

  Stelaże podtynkowe z serii Viega Eco Plus 
i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono 
występują w wersjach o wysokości 1130, 980 
i 830 lub 840 mm. Spłuczki przeznaczone do 
niskich elementów są zdecydowanie bardziej 
kompaktowe od standardowych. Pomimo 
tego, wszystkie spłuczki Viega posiadają te 
same funkcje, takie jak 2-objętościowy układ 
spłukiwania. Małe spłukiwanie jest fabrycz-
nie ustawione na 3 litry, a duże na 6 litrów, 
ale w razie potrzeby ilość wody może zostać 
zwiększona nawet do 9 litrów. Te same para-
metry charakteryzują również najnowszy mo-
del spłuczki. 

Uruchamianie spłukiwania  
od przodu lub od góry,  
prosta zamiana
 
Pod względem technicznym nowa spłucz-
ka do niskich systemów zabudowy podtyn-
kowej jest niemal identyczna jak poprzed-
nie wersje. Ma wstępnie zamontowane 
przyłącze wody i niezmieniony zawór kąto-
wy. Można ją łączyć ze wszystkimi płytka-
mi uruchamiającymi z programu Visign, bez 
żadnych ograniczeń. Nowością jest wybór 
pomiędzy uruchamianiem spłukiwania od 
przodu lub od góry. Zapewnia to większą 
elastyczność podczas urządzania łazienki  
i ułatwia magazynowanie produktów  
w punktach sprzedaży. 
Spłuczka jest dostarczana z mechanizmem 
ustawionym na spłukiwanie uruchamiane 
od przodu. Operacja przestawienia mecha-
nizmu na aktywację od góry jest niezwykle 
prosta. Wystarczy usunąć zamknięcie gór-
ne, poluzować przednią część mechanizmu, 
chwytając za element łączący, umieścić  
w górnym otworze rewizyjnym i zatrzasnąć.  
Fot. Viega  

Elementy do zabudowy podtynkowej Viega o wysokości 830 lub  
840 mm pozwalają na elastyczną aranżację wnętrza łazienki. Dzięki  
nim miska ustępowa, umywalka czy bidet mogą zostać umieszczone 
pod oknem lub spadzistym dachem. Oferta firmy Viega obejmuje także 
przystosowane do nich niskie spłuczki, uruchamiane od przodu lub  
od góry. Nowa uniwersalna spłuczka do niskich elementów do 
zabudowy podtynkowej jest dostępna na rynku od kwietnia 2014 r. 

Spłuczka ma wstępnie zamontowany 
mechanizm uruchamiający spłukiwanie od 
przodu, ale w razie potrzeby możemy za 
pomocą kilku prostych ruchów przenieść 
przycisk uruchamiający na górę

Mechanizm spłukujący powinien być 
uruchamiany od przodu lub od góry
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