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Kształt i wykończenie tego modelu mogą budzić 
skojarzenia z designem współczesnych smartfonów. 

Przyciski Visign for More 205 sensitive i Visign for 
Style 25 sensitive to doskonały przykład bezdo-
tykowej elegancji. Zapewniają maksymalnie hi-
gieniczną obsługę i doskonale pasują do każdej 
aranżacji łazienkowej. 

Higieniczne rozwiązanie do łazienek publicznych
Produkty przeznaczone do toalet w obiektach 
użyteczności publicznej, muszą być nie tylko ła-
twe do utrzymania w czystości, ale również wyjąt-
kowo trwałe. Takie właśnie cechy wyróżniają serię 
przycisków uruchamiających Visign for Public.  
Produkty te wykonane są ze stali nierdzewnej 
i odporne na akty wandalizmu, a solidne śru-
by mocujące zabezpieczają je przed kradzieżą.
 
Najbardziej higieniczne rozwiązanie dla publicznych 
toalet proponowane przez firmę Viega, to model Vi-
sign for Public 12, wyposażony w czujnik podczer-
wieni. Spłukiwanie aktywowane jest automatycznie, 
w krótkim odstępie czasu, po tym jak użytkow-
nik opuści obszar objęty działaniem czujnika.  

Technologia ta jest warta uwagi, zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach, gdy staramy się maksymalnie 
ograniczać kontakt z powierzchniami, na któ-
rych mogą znajdować się niebezpieczne zaraz-
ki. Bezdotykowy przycisk Visign for Public 12 do-
stępny jest w kolorach „stal nierdzewna” i „biały 
drogowy”. wysoka jakość wykonania i minima-
listyczny design sprawiają, że doskonale pasu-
je do eleganckich łazienek w obiektach publicz-
nych i komercyjnych. 

wszystkie przyciski z serii Visign projektowane 
są tak, żeby ich powierzchnia była jak najłatwiej-
sza do utrzymania w czystości. Najwyższy sto-
pień higieny może zapewnić jednak tylko brak 
bezpośredniego kontaktu z przedmiotem. Takim 
rozwiązaniem są właśnie sterowane elektronicz-
nie, bezdotykowe przyciski uruchamiające firmy 
Viega. Można je łączyć ze wszystkimi spłuczkami 
podtynkowymi nowego systemu Prevista. 

Bezdotykowa elegancja
Przycisk Visign for More 205 sensitive to połącze-
nie designu z maksymalną funkcjonalnością. wy-
starczy zbliżyć dłoń do wybranego pola, aby auto-
matycznie uruchomić spłukiwanie małe lub duże.  

Charakterystyczne pola w formie pikselowej 
chmurki stają się widoczne, kiedy podejdziemy 
na odległość około 2,5 m. Produkt ten otrzymał 
międzynarodową nagrodę iF Design Award 2020, 
jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie 
wzornictwa. 

Visign for Style 25 sensitive to kolejny przycisk 
uruchamiający firmy Viega, działający całkowicie 
bezdotykowo. Sygnalizuje to już sam innowacyjny 
design produktu – czysta biel i pola w formie chmu-
rek pikselowych. Farba luminescencyjna, którą po-
kryty jest przycisk, ładuje się w ciągu dnia świa-
tłem naturalnym i sztucznym, a następnie świeci 
nastrojowo, zapewniając orientację w ciemności.  

Ostatnie wydarzenia przypomniały nam, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny i ograniczanie 
kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi drobnoustrojami. Powierzchnie przycisków uruchamiających do wC niewątpliwie 
należą w tym kontekście do miejsc podwyższonego ryzyka. Dlatego firma Viega ma w swojej ofercie bezdotykowe 
modele, takie jak Visign for More 205 sensitive i Visign for Style 25 sensitive oraz Visign for Public 12. Spłukiwanie 
uruchamiane jest tutaj po zbliżeniu dłoni do oznaczonego pola, co ogranicza kontakt z ewentualnymi zarazkami. 

Bezdotykowe przyciski do wc firmy Viega
Maksymalna higiena i wysokiej jakości design
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