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Montaż Multiplex Trio E jest bardzo prosty. Zestaw 
obejmuje wszystkie elementy konieczne do podłą-
czenia armatury do domowej instalacji wodno-ka-

nalizacyjnej. Jako wyposażenie dodatkowe Viega 
oferuje specjalne zestawy montażowe do precyzyj-
nej zabudowy poza brzegiem wanny.

Zaawansowana technika musi być jednocze-
śnie przyjazna użytkownikowi. Obsługa armatur  
z serii Multiplex Trio E jest prosta i intuicyjna. W za-
leżności od wersji służy do tego jeden lub dwa funk-
cjonalne moduły. Odpowiadają one za włączanie/

wyłączanie wody, zamykanie/otwieranie odpływu, 
regulację temperatury i przełączanie strumienia 
wody na słuchawkę prysznicową. Zastosowany  
w wersjach E i E2 podświetlany pierścień poprzez 
zmianę koloru lub częstotliwości pulsacji informu-
je o temperaturze i ilości nalewanej wody oraz o ak-
tualnie wykonywanej czynności. Model Multiplex 
Trio E3 ma dodatkowo wyświetlacz, po dotknięciu 
którego otwiera się menu użytkownika, umożliwia-
jące wprowadzanie kolejnych ustawień związanych 
z napełnianiem wanny. 
Multiplex Trio E to nie tylko nowoczesna technolo-
gia zapewniająca komfort, ale również innowacyjny 
design, doskonale pasujący do nowoczesnych ła-
zienek. Eleganckie, okrągłe moduły obsługi zosta-
ły wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami 
wzorniczymi. Wysokiej jakości materiały, jak chrom 
i szkło, dają gwarancję trwałości i estetycznego wy-
glądu przez wiele lat. Elementy obsługowe i wyświe-
tlacz można umieścić w dowolnym łatwo dostępnym 
miejscu w pobliżu wanny, zarówno na jej brzegu, jak 
i na ścianie lub podeście. Wyeliminowanie tradycyj-
nej baterii mieszającej pozwala uzyskać więcej prze-
strzeni w łazience. 

Wanna, która automatycznie napełnia się do pożądanego poziomu wodą  
o precyzyjnie ustawionej temperaturze – ta nieco futurystyczna koncepcja  
została zrealizowana w praktyce, dzięki serii armatur Multiplex Trio E.  
Produkt ten oferuje jednak użytkownikowi znacznie więcej innowacyjnych 
rozwiązań, a jednocześnie charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym 
designem, wyróżnionym wieloma prestiżowymi nagrodami. 

Elektroniczne armatury Multiplex Trio E
Łazienkowy high-tech firmy Viega

Funkcja pamięci, w którą wyposażone są elektroniczne armatury wannowe Viega, 
umożliwia programowanie i wywoływanie indywidualnych ustawień użytkownika. 
Określenie maksymalnej ilości i temperatury wody zapewnia wyraźne korzyści  
ekonomiczne. Kąpiel można przygotować również zdalnie za pomocą dodatkowego 
modułu WLAN, który jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z systemem  
Android, IOS i Widows. Dzięki temu wanna pełna ciepłej wody może już na nas  
czekać, gdy zmęczeni wrócimy z pracy lub treningu. 

Minimalistyczne elementy obsługowe mogą być 
zainstalowane również obok wanny. Na zdjęciu model 
Multiplex Trio E z dwoma modułami
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