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Czy chętnie czytamy instrukcje dołączone do 
produktu, który mamy zamontować? Niestety 
z tym bywa bardzo różnie! Najczęściej idziemy 
na żywioł, zdajmy się na swoją intuicję, licząc,  

że zawsze właściwie nam podpowie, jak wyko-
nać montaż. Nowości produktowe mają to do 
siebie, że wprowadzają nowe nietypowe rozwią-
zania, których trzeba się nauczyć używając „pod-

ręcznika”, czyli ulotki montażowej producenta.
w wielu przypadkach okazuje się to bardzo 
przydatne, ponieważ nie wszystkie rozwiąza-
nia techniczne są tak proste, jak się wydaje na 
pierwszy rzut oka. Zawsze zachęcam do bardzo 
dokładnego przestudiowania instrukcji monta-
żu, jeżeli dostępne są filmy, zalecam ich obej-
rzenie, to poprawi wiedzę na temat produktu,  
z którym pracujemy. Ponadto daje większe szan-
sę, że prawidłowo wykonamy instalację i uzyska-
my efekt „wow”. 

Najczęstsze błędy pojawiające się w odwod-
nionych linowych to brak wymaganego spad-
ku posadzki w kierunku odwodniania. Dla przy-
pomnienia: zalecane 1-2%. 
Kolejnym często pojawiającym się błędem jest 
wylewanie do nowo zamontowanego np. od-
wodniania liniowego resztek, farby, kleju, tyn-
ku itp. Niestety prowadzi to do przykrych kon-
sekwencji w przyszłości. Mianowicie zalegające 
lepkie mazie zasychają na dnie syfonu odwod-
niania i przez to woda z odwodniania nie spływa 
tak szybko i w takich ilościach jak powinna. Może 
się nawet dojść do sytuacji, że syfon całkowicie 
się zaklei, ponieważ zalegające lepkie warstwy 
plus żele, peelingi do ciała, których mieszkańcy 
używają pod prysznicem, zrobią przysłowiową 
złą robotę. Czasami przez niewłaściwy montaż  
i niedbalstwo podczas prac konieczne jest wyku-
wanie całego odwodniania oraz zakup nowego 
kompletu. Dlatego zwracajmy uwagę, co dzieje 
się podczas montażu, nawet róbmy dokumen-
tację fotograficzną, to może pomóc w rozwiąza-
niu kłopotu w przyszłości. 
Najpopularniejsze odwodnienia liniowe firmy  
Viega Advantix Vario dostępne są w wersjach 
podłogowych ściennych oraz w kilku wariantach 
kolorystycznych. Najbardziej popularne kolo-
ry to stal nierdzewna matowa, stal polerowana  

błyszcząca oraz klasyczne kolory czarny i biały. 
Bezwzględnie Advantix Vario jest jednym z naj-
chętniej wybieranych modelem odwodnienia 
linowego. Zawdzięcza to swojemu smukłemu 
i eleganckiemu wyglądowi, a także solidnemu 
wykończeniu. To, że są chętnie polecane przez 
doradców klienta i architektów, zawdzięczają 
jeszcze jednemu elementowi – mianowicie wyso-
kości zabudowy. Do nowych domów i mieszkań, 
gdzie łazienkę można dowolnie zaprojektować, 
dedykowane są standardowe wersje odwodnień 
z wysokim syfonem 9-16,5 cm, natomiast jeżeli 
jesteśmy w trakcie remontu starego mieszkania 
i nie można zastosować wysokiej wersji syfonu, 
do tych powierzchni dedykowane są wersje re-
montowe 7-9,5 cm.
wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, poja-
wiło się ciekawe rozwiązanie odwodniania linio-
wego z gotowym spadkiem w stalowej listwie 
odpowiadającej wodę do syfonu mowa tu o Ad-
vantix Cleviva. Punktowe odprowadzenie wody z 
regulowanym syfonem wykończonym eleganc-
kim rusztem to nowy wymiar w stylizacji łazienki.
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Advantix Vario wysokość zabudowy

Syfony Advantix Vario podłogowe
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