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nagrodą iF Design Award. w przypadku pierwsze-
go z nich, ciekawym akcentem są owalne klawi-
sze, zakończone na równi z krawędzią całej płytki. 
Drugi zaskakuje nietypowym układem klawiszy 
umieszonych na środku, w układzie pionowym. 
Oba przyciski oferowane są także w kolorze kla-
sycznej alpejskiej bieli. 
Bardzo ciekawe rozwiązania wzornicze znajdzie-
my w serii Visign for More. wycinany laserowo  

z jednego kawałka metalu przycisk Visign for 
More 201, dostępny jest w oryginalnym odcie-
niu matowej czerni lub błyszczącej bieli. Cechą 
charakterystyczną modelu Visign for More 204 
z czarnej stali nierdzewnej, jest natomiast mi-
nimalistyczna, wąska listewka, zastępująca kla-
syczne klawisze. Unikalny design zapewnił obu 
tym produktom wysoko cenioną w branży na-
grodę Red Dot Design Award. Przyciski aktywo-
wane są elektronicznie, co dodatkowo podnosi 
komfort ich użytkowania. 
Szklana, czarna powierzchnia to znak rozpoznaw-
czy całkowicie bezdotykowego modelu Visign for 
More 205 sensitive, gwarantującego użytkowni-
kom najwyższy poziom higieny. Jest on urucha-
miany poprzez zbliżenie dłoni do jednego z pól 
w kształcie pikselowej chmurki. 

Przycisk uruchamiający – istotny detal

wyraziste linie, doskonała geometria i przyjem-
ne dla dłoni efekty haptyczne – to cechy, który-
mi wyróżniają się przyciski Visign for More i Visign 
for Style. wiele modeli z tych serii oferowanych 
jest również w odcieniach czerni i bieli. Duża  

różnorodność w zakresie designu i zastosowa-
nych materiałów, pozwala wybrać produkt ide-
alnie pasujący do konkretnej łazienki.
Przyciski Visign for Style 23 i Visign for Style 24 do-
stępne są na przykład jako czerń błyszcząca lub 
matowa, z tworzywa ABS lub akrylu imitującego 
szkło, a także w wersjach łączących oba rodzaje 
powierzchni lub zawierających elementy o innej 
barwie. Modele te przekonują oryginalnym wzor-
nictwem, które zostało wyróżnione prestiżową  

Akcesoria łazienkowe były zwykle kojarzone z odcieniami stali 
nierdzewnej i chromu. Obecnie coraz częściej wybierane są czarne 
przyciski uruchamiające do wC i odpływy prysznicowe, które znakomicie 
komponują się z modną armaturą w tym kolorze. Kolejnym zauważalnym 
trendem jest swoisty renesans białych przycisków. Doskonale wpisują się  
w nowoczesne aranżacje i można je połączyć z dopasowanymi 
kolorystycznie rusztami lub kołpakami do wanien i brodzików.  
Firma Viega konsekwentnie rozwija koncepcję czarnych i białych 
produktów w różnych wariantach wzorniczych i materiałowych. 

ElEganckiE produkty łaziEnkowE ViEga zgodnE z trEndami
Ponadczasowa biel czy wyrazista czerń?

Cechą charakterystyczną modelu Visign  
for More 204 z czarnej stali nierdzewnej jest 
minimalistyczna, wąska listewka zastępująca 
typowe klawisze

wycinany laserowo z jednego kawałka metalu 
przycisk Visign for More 201Przycisk Visign for Style 23 

Visign for Style 24
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odwodnienia punktowego. woda jest tutaj od-
prowadzana w wąskim, ozdobnym profilu ze sta-
li nierdzewnej do centralnego wpustu. Odpływ 
można zamontować w dowolnym miejscu stre-
fy prysznica, na przykład pośrodku lub przy sa-
mej ścianie. Profile dostępne są w kilku kolorach,  
w tym również w wersji czarnej szczotkowanej. 

harmonia lub kontrast

w przypadku wanien i brodzików, większość 
klientów decyduje się na kolor biały, natomiast 
elementy zewnętrzne kompletów odpływowo-
-przelewowych oraz kołpaki, standardowo ofe-
rowane są w wersjach chromowanych. Nie jest 

to jednak jedyna opcja. Firma Viega ma w asorty-
mencie eleganckie akcesoria w kolorze białym lub 
czarnym matowym. Dzięki temu można uzyskać 
efekt jednolitej powierzchni lub postawić na moc-
ny, wyrazisty kontrast. Ponadto czarne elementy 
doskonale pasują do łazienek, w których zainsta-
lowano również armaturę w tym samym kolorze. 
Oferta firmy Viega obejmuje obecnie czarne (ma-
towe) i białe zestawy wyposażeniowe Visign M5 
do odpływów wannowych Multiplex i Visign MT5 
do odpływów Multiplex Trio (z napełnianiem przez 
przelew), a także kołpak do odpływów brodziko-
wych Tempoplex. Tylko w wersji białej dostępne 
są natomiast warianty Visign M3 i Visign MT3 oraz 
kołpak do odpływów brodzikowych Domoplex. 

Zupełnie unikalnym rozwiązaniem na rynku jest 
model Visign for More 202. Klasyczny przycisk zo-
stał tutaj zastąpiony efektownym pokrętłem o or-
ganicznym kształcie, które aktywuje spłukiwanie 
w sposób elektroniczny. Produkt wykonano z bia-
łego metalu, a samo pokrętło może być zarówno 
białe, jak i chromowane. Unikalny design zapewnił 
mu najbardziej prestiżową nagrodę iF Gold Award.
 
czarne i białe akcenty Pod Prysznicem

Odpływy liniowe pozwalają na dużą elastyczność 
w projektowaniu strefy prysznica. Również tutaj 
nie musimy ograniczać się do stali nierdzewnej  
i chromu. Firma Viega proponuje atrakcyjne wizu-
alnie rozwiązania w kolorze czarnym lub białym.
Advantix Vario to prawdziwy klasyk i zwycięzca wie-
lu rankingów w kategorii odpływów liniowych, ofe-
rowany w wersji podłogowej lub ściennej. Jego dłu-
gość można płynnie regulować poprzez przycięcie 
na dowolny wymiar w zakresie 300-1200 mm. Zna-
kiem rozpoznawczym tego produktu jest minimali-
styczny, wyjątkowo wąski ruszt ze stali nierdzewnej, 
dostępny w kolorze czarnym matowym i białym. 
Advantix Cleviva to stosunkowo nowe rozwiązanie,  
łączące w sobie unikalne możliwości aranżacyj-
ne odpływu liniowego z praktycznymi zaletami 

Oryginalne rozwiązanie strefy prysznica: biały odpływ 
Advantix Vario w wersji ściennej 

Odpływ Advantix Vario to minimalistyczny, 
wyjątkowo wąski ruszt ze stali nierdzewnej, 
dostępny również w kolorze czarnym matowym

Odpływ Advantix Cleviva w wersji czarnej szczotkowanej, 
odpowiadającej najnowszym trendom wzorniczym

w modelu Visign for More 202 klasyczny przycisk został 
zastąpiony efektownym pokrętłem

Zestawy wyposażeniowe do odpływów wannowych i kołpaki do odpływów brodzikowych  
w kolorze białym i czarnym
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