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dla instalatorów oraz inspirację dla projektantów 
wnętrz. Na kanale firmy Viega można znaleźć rów-
nież materiały video, dotyczące kompletów odpły-
wowo-przelewowych do wanien z serii Multiplex. 
Viega to niekwestionowany lider w zakresie  
techniki zaprasowywania na zimno. Firma od 
lat stara się upowszechniać na rynku polskim 

tą szybką i bezpieczną technologię łączenia rur. 
Dzięki filmom zamieszczonym na kanale YouTu-
be instalatorzy mogą jeszcze lepiej zrozumieć ja-
kie korzyści zapewniają systemy zaprasowywane 
Viega, takie jak Profipress, Megapress, czy Smart-
press. To doskonałe źródło informacji o produk-
tach oraz pomoc w codziennej pracy. 

Dzięki pięciu filmom zamieszczonym w sekcji 
dotyczącej zabudowy podtynkowej, instalato-
rzy mogą dowiedzieć się wszystkiego o innowa-
cyjnym systemie Prevista oraz obejrzeć filmy in-
struktażowe pokazujące krok po kroku montaż 
poszczególnych stelaży i nowych przycisków uru-
chamiających z serii Visign. 

Odpływy liniowe to jeden z najpopularniejszych 
trendów we współczesnych łazienkach. wygląda-
ją bardzo efektownie i skutecznie odprowadzają 
wodę z posadzki. warunkiem jest jednak prawi-
dłowy montaż. Filmy dotyczące najpopularniej-
szych odpływów firmy Viega, czyli Advantix Vario 
i Advantix Cleviva stanowią doskonały instruktaż 

Kanał został uruchomiony z myślą zarówno o instalatorach, 
projektantach, jak i klientach indywidualnych. Można  
w nim znaleźć wysokiej jakości materiały video w polskiej  
wersji językowej, z lektorem lub napisami. Filmy dotyczą 
wszystkich najważniejszych rozwiązań producenta, w tym 
systemów zaprasowywanych, zabudowy podtynkowej,  
czy techniki odprowadzania wody. Kanał znajdziemy, wpisując  
w wyszukiwarkę serwisu YouTube hasło Viega Polska.

Viega Polska z własnym kanałem na youTube
Filmy montażowe, nowości, inspiracje łazienkowe

Filmy dotyczące innowacyjnego systemu podtynkowego Viega 
Prevista tłumaczą jego najważniejsze zalety oraz w przystępny 
sposób pokazują montaż poszczególnych stelaży i przycisków 
uruchamiających Visign

wysokiej jakości materiały video, pokazujące odpływy  
liniowe, takie jak Advantix Cleviva, to doskonały  
instruktaż dla instalatorów oraz inspiracja dla  
projektantów wnętrz

Technika zaprasowywania to jedna z głównych kompetencji 
firmy Viega. Filmy i animacje doskonale tłumaczą na czym 
polega ta technologia oraz pokazują najważniejsze zalety  
takich systemów, jak Smartpress

http://www.instalreporter.pl
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