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1 Wstęp

Od 1899 roku firma Viega oferuje produkty w dziedzinie techniki instalacyj-
nej. Już po kilku latach armatura odpływowa, np. do odprowadzania wody  
z wanny, zajęła stałe miejsce w poszerzanej nieustannie ofercie. W XX wieku 
zmieniono metodę produkcji tych artykułów z technologii odlewania mosią-
dzu na formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych. Ważnym kamieniem 
milowym w historii firmy było wprowadzenie do oferty rur miedzianych  
i złączek lutowanych do instalacji wody użytkowej od 1965 roku. 

W 1989 roku w firmie Viega rozpo-
częła się era techniki połączeń za-
prasowywanych, dostępna począt-
kowo do rur ze stali nierdzewnej,  
a później również do rur miedzia-
nych. Ta szybka metoda łączenia 
bez wysokiej temperatury szybko 
zdobyła popularność w całej Europie.

Wszystkie informacje na temat pro-
jektowania i wykonywania instalacji 
z rur metalowych z zastosowaniem 
złączek zaprasowywanych można 
znaleźć w trzecim wydaniu Zasad 
stosowania Viega, tom I. 
W publikacji tej wyjaśniono również 
cele ochrony, takie jak zachowanie 
jakości wody użytkowej w syste-
mach instalacyjnych, jak również 
niezbędne know-how instalacji 
grzewczych i gazowych oraz różno-

rodne możliwości zastosowania techniki połączeń zaprasowywanych  
w instalacjach przemysłowych.

Z czasem pojawiały się kolejne nowe rozwiązania. Od 30 lat Viega oferuje 
dodatkowo systemy rur z tworzyw sztucznych oraz systemy rur warstwo-
wych w połączeniu z techniką połączeń zaprasowywanych. Rozwiązania te 
oferują szereg korzyści głównie jako systemy do rozprowadzania instalacji 
wody użytkowej i instalacji grzewczych na kondygnacji. 
Od 1994 roku ofertę techniki instalacyjnej uzupełniły technika zabudowy 
podtynkowej oraz systemy spłukiwania. Dziś w ofercie znajdują się również 
liczne produkty o wysokich walorach estetycznych, jak płytki uruchamiające 
do WC i pisuarów.

Ilustr. 1 – 1  
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Ważne zakłady produkcyjne Viega zaopatrujące rynki europejskie

Przykład systemu Viega Smartpress
Udział w produkcji wszystkich elementów systemu mają wszystkie cztery 
zakłady Viega.

 ■ w Lennestadt-Elspe powstają m.in. wkładki do korpusów oporowych  
z PPSU.

 ■ w Attendorn-Ennest produkuje się elementy złączek z gwintem z brązu.
 ■ zakład w Großheringen wytwarza złączki ze stali nierdzewnej.
 ■ zakład w Niederwinkling produkuje rury z tworzyw sztucznych i rury wielo-
warstwowe.

Viega dysponuje zatem wszystkimi technologiami materiałowymi i produk-
cyjnymi niezbędnymi do innowacyjnego systemu instalacyjnego, jakim jest 
Viega Smartpress.

Ilustr. 1 – 2  Ilustr. 1 – 3  

Od 1963 roku –  Lennestadt-Elspe 
Formowanie wtryskowe  
tworzyw sztucznych

Od 1989 roku –  Attendorn-Ennest 
Odlewnia brązu i logistyka

Ilustr. 1 – 4  Ilustr. 1 – 5  

Od 1991 roku –  Großheringen 
Złączki zaprasowywane  
z metalu

Od 2007 roku –  Niederwinkling 
Rury z tworzyw sztucznych i rury 
wielowarstwowe.
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1 Trzymają Państwo w rękach drugie wydanie Zasad stosowania Viega, tom II. 
W uzupełnieniu do wydanego już tomu I można znaleźć tu informacje na te-
mat dalszych obszarów działalności, a publikacja skupia się przede wszyst-
kim na kwestiach zachowania jakości wody użytkowej. Wysokogatunkowe 
materiały dopuszczone do wody przeznaczonej do spożycia oraz wiele prak-
tycznych informacji na temat projektowania i montażu pozwolą na wykona-
nie bezpiecznych instalacji. Stosowanie instalacji zgodnie z przeznaczeniem 
zapewni zachowanie jakości wody oraz pozwoli na uniknięcie przekroczenia 
minimalnej i maksymalnej krytycznej temperatury stagnacji.

Do techniki zabudowy podtynkowej i odprowadzania wody obejmującej 
wysokiej jakości produkty zebraliśmy liczne przykłady, dzięki którym można 
efektywnie i bez problemu spełnić indywidualne potrzeby klientów.

Oddając w Państwa ręce nowe wydanie Zasad stosowania Viega, tom II, 
życzymy Państwu sukcesów w codziennej pracy!

Gdynia / Viega Sp. z o.o., maj 2017 r.

Zespół Viega
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