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obrócenie odpływu o 360° w zależności od miej-
sca montażu, a także na instalację profilu bez-
pośrednio przy ścianie.

Profil w różnych wariantach

wysokiej klasy wkład do profilu odpływu linio-
wego ze zintegrowanym spadkiem jest dostęp-
ny w dwóch wersjach wzorniczych: z jednym za-
okrąglonym lub dwoma prostokątnymi otworami 
odpływowymi. 

Gwarancja bezPieczneGo 
odProwadzania wody

w przeciwieństwie do tradycyjnych odpływów 
liniowych woda jest tutaj odprowadzana w wą-
skim, ozdobnym profilu ze stali nierdzewnej  
(o odpowiednim spadku) do centralnego wpustu 
z zamontowaną fabrycznie matą uszczelniającą. 
Dzięki temu montaż korpusu i jego integracja  
z uszczelnieniem cienkowarstwowym są znacz-
nie bezpieczniejsze i efektywniejsze.

Odpływ punktowy oparty na posadzce charak-
teryzuje się niewielką wysokością, łatwym czysz-
czeniem oraz zabezpieczeniem przed wysysa-
niem wody przez podciśnienie. Oferta obejmuje 
dwie wersje: standardową o wysokości monta-
żowej od 95 do 155 mm oraz model do łazienek 
remontowanych o wysokości od 70 mm. Dzię-
ki połączeniu rurowemu HT o długości 50 mm, 
między odpływem a kołnierzem uszczelniającym 
można realizować również projekty o innej wy-
sokości. Kompaktowa konstrukcja pozwala na 

Seria Advantix firmy Viega to 
kompletny system odpływów 
do pryszniców bez brodzika, 
wyróżniających się wysokiej 
jakości designem. Harmonijnie 
wkomponowane w wyłożoną 
płytkami podłogę, sprawiają, że 
każda łazienka wydaje się większa  
i bardziej przestronna. Nowy odpływ 
liniowy Advantix Cleviva łączy w sobie 
unikalne możliwości aranżacyjne 
odpływu liniowego z praktycznymi 
zaletami odwodnienia punktowego.

NajNowsze rozwiązaNie Viega: adVaNtix CleViVa
Integracja odpływu liniowego i punktowego

Dwa łatwe do wymiany wkłady pozwalają zaprojektować 
strefę prysznica w jeszcze bardziej indywidualny sposób
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pożarowej, można zastosować przepust R 120  
z gamy Advantix.
Równie innowacyjny jest sposób integracji no-
wego odpływu w standardowym uszczelnieniu 
wg DIN 18534 z płytkami podłogowymi. Dołączo-
ny w standardzie zestaw dla glazurnika, zawiera 
matę uszczelniającą o powierzchni uszczelnie-
nia ponad 120 mm, którą wystarczy zamoco-
wać zatrzaskowo od góry w kołnierzu odpływu. 
Dzięki temu mata nie marszczy się na jastrychu 
i można ją zatopić bezpośrednio w uszczelnieniu 
cienkowarstwowym. Tworzy to również wyraźną 
granicę między zakresami prac poszczególnych 
fachowców. Instalator osadza odpływ, a glazur-
nik zajmuje się jego zabudowaniem w uszczel-
nieniu cienkowarstwowym.
System uszczelniający odpływu Advantix Cleviva 
odpowiada wszystkim klasom oddziaływania wody 
do w3-I (zgodnie z aktualną normą DIN 18534-1 
Uszczelnienie pomieszczeń) określonym dla łazie-
nek domowych z prysznicem bez brodzika i kabiny.

Proste czyszczenie

Równie ważna zaleta to wyjątkowa łatwość 
czyszczenia. Po skorzystaniu z prysznica wy-
starczy przetrzeć profil odpływu, aby zapewnić 
jego czystość. Dodatkowo wkład można wyjąć 
za pomocą uchwytu, aby wyczyścić sitko w od-
pływie. Sam odpływ jest zaprojektowany w taki 
sposób, że oczyszcza się samoczynnie.

budowa: wydajność, materiały, 
szczelność

wydajność odpływu Advantix Cleviva wynosi 0,4 
l/s przy najniższej wysokości, a w wersji standar-
dowej do 0,75 l/s. Zastosowanie dodatkowej rury 
HT do wyrównania wysokości umożliwia dodat-
kowe zwiększenie tych parametrów. 
Nie bez znaczenia pozostaje najwyższa jakość 
materiałów. wkład jest wykonany ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 o grubości 4 mm, dzięki czemu 
jest odporny na skręcanie, zginanie i nie ulega 
odkształceniu. Dzięki specjalnej obróbce po-
wierzchni profilu woda jest odprowadzana opty-
malnie bez żadnych oporów w kierunku odpły-
wu punktowego. 
Opcjonalny element dźwiękochłonny zamonto-
wany pod odpływem pozwala spełnić aktualne 
normy ochrony akustycznej DIN 4109 i VDI 4100. 
w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia ze szcze-
gólnymi wymogami w zakresie ochrony przeciw-

Łatwy i szybki montaż

1  montaż w dowolnym miejscu
Odpływ liniowy Advantix Cleviva można umieścić 
w dowolnym miejscu prysznica: pośrodku, 
z boku lub bezpośrednio przy ścianie. Dzięki 
możliwości łatwego odcięcia brzegu, odpływ 
można umieścić bezpośrednio przy ścianie.  
Rurę odpływową można dowolnie dopasować 
do wymogów danej sytuacji instalacyjnej.

2  Pewne uszczelnienie
Mata uszczelniająca jest przymocowana 
fabrycznie do uchwytu, który montuje się 
zatrzaskowo w kołnierzu odpływu. Zapewnia 
to skuteczne uszczelnienie między kołnierzem 
a matą uszczelniającą. Z pewnością docenią to 
glazurnicy.

3  elastyczna aranżacja łazienki
Element do wyrównania wysokości niweluje 
różnice do 30 mm. Pozwala to na użycie płytek 
o minimalnej grubości lub grubej okładziny 
kamiennej. Minimalne niedokładności można 
skompensować o 3,5 mm na dłuższym i 5 mm 
na krótszym boku.

4  odpływ liniowy na wymiar
Profile są dostępne w długości 800, 1000  
i 1200 mm. Można je skracać do 300 mm. 
Opcjonalnie istnieje również możliwość 
połączenia dowolnej liczby odpływów 
liniowych. Daje to niezwykłą swobodę 
aranżacyjną, zwłaszcza w przypadku 
większych pomieszczeń.

odpływ advantix cleviva został wyróż-
niony jednymi z najbardziej prestiżo-
wych nagród w dziedzinie wzornictwa:
- if design award 2020
- German design award 2020
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