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Perfekcja jest dziełem szczegółów.
Płytki uruchamiające Visign firmy Viega.

W jednej płaszczyźnie
Montaż zlicowany – tworzy ponadczasową symbiozę płaszczyzn i funkcjonalności Strona  4

Bezdotykowe
sensitive – zapewniają higienę i bezdotykowy komfort obsługi  Strona  6

Powiew luksusu
Visign for More – spełniają najwyższe wymagania w zakresie formy, funkcji i materiału Strona  8

Purystyczne
Visign for Style – wprowadzają do łazienki wzornicze akcenty Strona 18

Kolory, światło i wyposażenie nadają po
mieszczeniu kształt. Lecz to szczegóły 
decydują o jego charakterze, takie jak 
płytki uruchamiające firmy Viega serii Visign.

Ich ekskluzywne i stonowane wzornictwo 
otwiera przed projektantami szeroki wa
chlarz możliwości, a zastosowane rozwią
zania techniczne zapewniają najwyższy 
komfort obsługi. Wszystkie te zalety łącz
nie przemieniają funkcjonalny element  
w idealny detal wyposażenia.
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Dobre wzornictwo nie musi wychodzić 
poza szereg, by zostać zauważone. Udo
wadniają to płytki uruchamiające serii Visign. 
Za wyjątkiem wersji z zaokrąglonymi naroż
nikami wszystkie płytki uruchamiające 
serii Visign for More i Visign for Style moż
na zamontować w taki sposób, iż będą 
tworzyły one ze ścianą absolutnie płaską 
powierzchnię. W niektórych modelach 
 częścią niezlicowaną będzie tylko przycisk 
uruchamiający. W ten sposób płytki uru
chamiające wtapiają się harmonijnie  
w powierzchnię glazury. 

Umożliwia to ramka montażowa, którą 
można bez trudu dopasować do płytek  
o różnej grubości. Lecz to jeszcze nie 
wszystko:  ekskluzywny element monta
żowy do płytek z kamienia naturalnego 
przeznaczony do płytek uruchamiających 
serii Visign for Style 12 umożliwia nawet 
zastosowanie glazury jako elementu uru
chamiającego. Pozwala to na uzyskanie  
w łazience jednolitej płaszczyzny wykona
nej z kamienia naturalnego lub innego 
unikalnego materiału.

W jednej płaszczyźnie: płytki uruchamiające  
zlicowane z powierzchnią glazury

Ramka montażowa do  
zlicowanego montażu  
płytek Visign for More
WC 643 096
Pisuar 643 102

Ramka montażowa do  
zlicowanego montażu  
płytek Visign for Style
WC 643 072
Pisuar 643 089

Element montażowy 
do płytek z kamienia 
naturalnego
WC 645 182

4



5



Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Visign for More 100 sensitive  
ESG*, przezroczysty/ 
jasnoszary
WC 622 671
Pisuar 735 616

Visign for More 100 sensitive  
ESG*, szkło barwione/ 
kolor czarny
WC 615 895
Pisuar 735 623

Visign for More 105 sensitive  
ESG*, kolor biały/ 
biały komunikacyjny
WC 759 063

Visign for Style sensitive
Tworzywo sztuczne, czarny
WC 759 070

* Jednowarstwowe szkło bezpieczne
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Certyfikat WELL określa  
za pomocą kolorów efektyw
ność zużycia wody przez ar
maturę. Płytki uruchamiające  
Visign for More sensitive firmy 
Viega osiągają najlepsze noty.

Bezdotykowe: Visign for More sensitive  
i Visign for Style sensitive.
Poznaj zalety spłukiwania uruchamianego 
elektronicznie: perfekcyjna higiena, żadnych 
odcisków palców i absolutnie płaska, łatwa 
w utrzymaniu czystości powierzchnia. 
Wystarczy zbliżenie dłoni do płytki urucha
miajacej, aby uruchomić oszczędne lub 
pełne spłukiwanie. Użytkownik zyskuje 
komfort i oszczędność wody, potwierdzoną 
certyfikatem WELL. 

Płytki uruchamiające serii Visign for More 
sensitive wyróżnia szczególnie stonowane 
wzornictwo. Elektroniczne uruchamianie 
spłukiwania sprawia, iż wszelkie przyciski 
stają się zbędne. Również dzięki temu ich 
wysokość zabudowy wynosi zaledwie 7 mm. 
Zastosowanie szkła jako materiału nadaje 
ich formie lekkości i czystości.

Visign for More 100 sensitive 
Okrągłe pola uruchamiające tworzą kontrast 
z prostolinijną formą tej płytki uruchamia
jącej. Ów minimalizm formalny możemy 
odnaleźć również w płytkach uruchamiają
cych do pisuaru działających na podczerwień.

Visign for More 105 sensitive
Dzięki miękkim geometrycznym kształtom 
z zaokrąglonymi narożnikami płytka 
Visign for More 105 harmonijnie wtapia się 
w organiczne kompozycje łazienkowe. 
Całości dopełniają satynowe wykończenia 
oraz wysokiej klasy białe szkło.

Visign for Style sensitive
Visign for Style sensitive nawiązuje do spraw
dzonego wzornictwa serii Visign for Style, 
lecz działa całkowicie bezdotykowo. Poprzez 
zastosowanie wysokiej klasy lakierów fo
toluminescencyjnych płytka ta zapewnia 
dodatkową orientację w ciemnych pomiesz
czeniach, bez dodatkowego źródła światła



Visign for More 105 sensitive  
ESG*, kolor biały/biały komunikacyjny
WC 759 063
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Twoja przestronna łazienka nie potrzebuje kompromisów. Dla
tego płytki uruchamiające serii Visign for More są perfekcyjne 
pod każdym względem: począwszy od projektu stworzonego 
przez renomowane studio projektowe Artefakt poprzez nowo
czesne rozwiązania techniczne, aż po zastosowane materiały 
– metal i szkło. Dzięki temu seria Visign for More spełni wszyst
kie wymogi pod względem estetyki i komfortu obsługi.

Powiew luksusu:
Visign for More.
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Visign for More 105 
Metal, chromowana
WC  758 844
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Visign for More 100.

Ulotne kształty i płaska, gładka powierzch
nia nadają płytkom uruchamiającym serii 
Visign for More 100 szczególną lekkość. 
Aby uruchomić spłukiwanie, wystarczy 
lekko dotknąć płytki.

 ■ tylną płytkę maskującą można osadzić 
w jednej płaszczyźnie z glazurą

 ■ lekko działający 2objętościowy mecha
nizm spłukiwania z zespołem cięgien  
Bowdena

 ■ dostępna również w wersji bezdotykowej 
Visign for More 100 sensitive

Metal, szlachetny  
matowy
WC  597 443
Pisuar  599 348

Metal, w kolorze  
stalowym
WC 597 450
Pisuar  599 355

ESG*, szkło barwione/ 
kolor czarny
WC  597 498
Pisuar  599 393

ESG*, przezroczysta,  
jasnoszara
WC  597 481
Pisuar  599 386

*  Jednowarstwowe szkło 
bezpieczne
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Tutaj i na stronie 11:
Metal, chromowana
WC  597 436
Pisuar  599 331
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Tutaj i na stronie 13:
ESG* szkło barwione/
kolor czarny
WC  597 429
Pisuar  599 393
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Visign for More 101.

Wysokiej jakości materiały i wyraziste wzor
nictwo łączą się w ponadczasowy design. 
Dobitnym dowodem na tę tezę jest mini
malistyczne wzornictwo płytek uruchamia
jących z serii Visign for More 101. Umiesz
czone nad sobą przyciski służą do 
uruchamiania oszczędnego i pełnego pro
cesu spłukiwania.

 ■ tylną płytkę maskującą można osadzić 
w jednej płaszczyźnie z glazurą

 ■ lekko działający 2objętościowy mecha
nizm spłukiwania z zespołem cięgien  
Bowdena

 ■ pasuje do płytki uruchamiającej do  
pisuaru z kolekcji Visign for More 100

Metal, chromowana
WC  597 368
Pisuar  599 331

Metal, w kolorze  
stalowym
WC  597 382
Pisuar  599 355

Metal, szlachetny  
matowy
WC  597 375
Pisuar  599 348

ESG*, przezroczysta,  
jasnoszara
WC  597 412
Pisuar  599 386
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Tutaj i na stronie 15:
Metal, chromowana
WC  598 457
Pisuar  599 003

Metal, w kolorze  
stalowym
WC  598 471
Pisuar  599 027

Metal, szlachetny  
matowy
WC  598 464
Pisuar  599 010

Klasyk wzornictwa z serii Viega Visign 
zachwyca szlachetnymi materiałami i mi
nimalistycznym wzornictwem. Wyraziste 
wzornictwo płytek Visign for More 104 
po dejmują również armatury do wanny 
Visign Multiplex Trio MT3, ponadto współ
gra ono z armaturami wielu producentów 
o ponadczasowym wzornictwie.

 ■ możliwość osadzenia w jednej płasz
czyźnie z glazurą

 ■ lekko działający 2objętościowy  
mechanizm spłukiwania z zespołem  
cięgien Bowdena

Visign for More 104.
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Tutaj i na stronie 17:
ESG*, kolor biały/biały komunikacyjny
WC  758 820

ESG*, kolor biały/ 
biały komunikacyjny
WC  758 820

ESG*, szkło barwione/ 
kolor czarny
WC  758 837

Metal, chromowana
WC  758 844

Metal, szlachetny matowy
WC 758 950

Nowoczesny design o miękkich geome
trycznych kształtach z zaokrąglonymi  
narożnikami, wysokiej klasy materiały 
i precyzyjne wykonanie: wygląd białej płytki 
Visign for More 105 zachwyca równie moc
no, co sprawdzona technologia, która się 
za nią kryje.

 ■ Lekko działający, 2objętościowy  
mechanizm spłukiwania z zespołem 
cięgien Bowdena

Visign for More 105.

*  Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne
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Czy to w domowej łazience, czy też w łazienkach obiektów  
o charakterze publicznoprywatnym  płytki uruchamiające  
z serii Visign for Style zachwycają komfortową obsługą i nieza
wodnością. Ponadto wprowadzają do łazienki frapujące akcen
ty i udowadniają, iż perfekcja nie musi być luksusem.

Purystyczne 
Visign for Style.
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Visign for Style 11
Tworzywo sztuczne, biały alpejski
WC 597 108
Pisuar 598 501
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Visign for Style 10.

Tworzywo sztuczne, 
w kolorze stalowym
WC  597 054
Pisuar 721 787

Tworzywo sztuczne, 
chromowana
WC  596 323
Pisuar 721 763

Tworzywo sztuczne, 
szlachetny matowy
WC  596 347
Pisuar 721 770

Tworzywo sztuczne, 
pergamon/camea
WC  596 330
Pisuar 721 800

Seria Visign for Style 10 zachwyca nie 
tylko swoim wzornictwem, ale przede 
wszystkim formą. Różnorodnie wyoblone 
przyciski uruchamiające 2objętościowe 
spłukiwanie są niezwykle przyjemne  
w dotyku.

 ■ możliwość osadzenia w jednej płasz
czyźnie z glazurą

 ■ mechaniczne, 2objętościowe spłuki
wanie

Tutaj i na stronie 21:
Tworzywo sztuczne,  
biały alpejski
WC 596 316
Pisuar 721 756

Tworzywo sztuczne, 
czarny
WC 686 543
Pisuar 721 794

Dalsze kolory  
patrz katalog.
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Tworzywo sztuczne, 
szlachetny matowy
WC 597 139
Pisuar  598 532

Tworzywo sztuczne, 
chromowana
WC 597 115
Pisuar  598 518

Tworzywo sztuczne, 
biały alpejski
WC 597 108
Pisuar  598 501

Visign for Style 11.

Seria Visign for Style 11 łączy w sobie  
wyraziste kontury płytki z miękkim wypro
filowaniem przycisku uruchamiającego.

 ■ możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

 ■ lekko działający 2objętościowy  
mechanizm spłukiwania  
z zespołem cięgien Bowdena

Tutaj i na stronie 23:
Tworzywo sztuczne,  
chromowana
WC 597 115 Dalsze kolory patrz katalog.
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Tutaj i na stronie 25:
Płytka maskująca:  
ESG*, szkło barwione/ 
kolor czarny
Przycisk uruchamiający  
Tworzywo sztuczne,  
chromowana
WC  690 632

24

Dalsze kolory patrz katalog.
*  Jednowarstwowe szkło bezpieczne

Tworzywo sztuczne,
w kolorze stalowym
WC  597 283
Pisuar  599 287

ESG*, przezroczysta/
jasnoszary
WC  687 854

ESG*, szkło barwione/
kolor czarny 
WC  687 861

Visign for Style 12.

Bez żadnych udziwnień i ponadczasowa 
– oto seria Visign for Style 12. Płytki uru
chamiające są wykonane z różnych mate
riałów. Dzięki temu otwierają nieograniczone 
możliwości w kształtowaniu łazienki. 

 ■ możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

 ■ lekko działający 2objętościowy  
mechanizm spłukiwania  
z zespołem cięgien Bowdena

Tworzywo sztuczne, 
biały alpejski
WC  596 743

Tworzywo sztuczne, 
szlachetny matowy
WC  597 276
Pisuar 599 270
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Tutaj i na stronie 27:
Tworzywo sztuczne, chromowana
WC  654 504
Pisuar 654 788

26

Tworzywo sztuczne, 
szlachetny matowy
WC  654 528
Pisuar  654 801

Tworzywo sztuczne, 
biały alpejski
WC  654 498
Pisuar  654 771

Visign for Style 13.

Forma podąża za funkcją – oto zasada 
projektowania o źródle w architekturze  
i wzornictwie, która legła u podstaw krea
cji serii Visign for Style 13. Jej centralnym 
elementem wzornictwa jest dwuczęściowy 
przycisk uruchamiający.

 ■ mechaniczne, 2objętościowe  
spłukiwanie
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Tutaj i na stronie 29:
Tworzywo sztuczne,  
szlachetny matowy
WC  654 719
Pisuar  654 597

28

Tworzywo sztuczne,  
chromowana
WC  654 696
Pisuar  654 573

Tworzywo sztuczne,  
w kolorze stalowym
WC  654 726
Pisuar  654 603

Tworzywo sztuczne, 
biały alpejski
WC  654 689
Pisuar  654 566

Dalsze kolory patrz katalog.

Visign for Style 14.

O wyrazistych liniach, miękkie w dotyku  
i z wyraźnym zaakcentowaniem przycisku 
– wzornictwo serii Visign for Style 14 wpro
wadza do architektury łazienki zdecydo
wane akcenty.

 ■ możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

 ■ mechaniczne, 2objętościowe  
spłukiwanie
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Zasobnik na tabletki Viega.

Visign for Style 10 wyróżnia się ciekawą 
strukturą powierzchni, wzornictwem i do
skonałą techniką. A teraz zachwyca jeszcze 
jednym szczegółem technicznym. Zasob
nik Viega umożliwia łatwe i precyzyjne 
wrzucanie tabletek czyszczących do spłucz
ki. Za pomocą magnesów, płytka urucha

miająca jest stabilnie trzymana na po
wierzchni ściany. To rozwiązanie umożliwia 
łatwe jej odchylenie. Zamontowany wewnątrz 
zbiornika koszyk, pozwala na swobodne  
i nieobciążające elementów technicznych, 
wrzucenie tabletki czyszczącej do wody.
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Viega Sp. z o.o. 
ul. Hrubieszowska 2 
01209 Warszawa 
Polska

Kontakt z biurem: 
al. Zwycięstwa 250 
81540 Gdynia

telefon 58 66 24 999 
fax 58 66 24 990

info@viega.pl  
viega.pl


