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Od systemów zaprasowywanych po instalacje łazienkowe
TECHNIKA I DESIGN

Nowa strona viega.pl 
Wszystkie informacje w jednym miejscu

Elbphilharmonie:
Architektura jak partytura



Drodzy Czytelnicy,
Za nami pierwsza połowa roku, podczas której w naszej firmie 
działo się naprawdę dużo. Przede wszystkim całkowicie przebu-
dowaliśmy stronę internetową. Jest ona teraz jeszcze bardziej 
intuicyjna i przyjazna użytkownikowi, a także oferuje poszerzony 
zakres informacji. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji 
się przekonać, zachęcam do odwiedzania naszej witryny i korzy-
stania z niej w codziennej pracy. 

Warta uwagi jest zakładka „Referencje”, gdzie zamieściliśmy 
szeroki przegląd ciekawych obiektów, polskich i zagranicznych, 
w których wykorzystano instalacyjne rozwiązania systemowe 
Viega. Praktyczne przykłady zastosowania produktów są naszym 
zdaniem najlepszym sposobem na pokazanie kompetencji firmy. 
Z tego powodu to właśnie referencje stanowiły motyw przewodni 
kampanii wizerunkowej marki Viega. Została ona wyróżniona presti-
żową nagrodą German Design Award w kategorii „Brand Identity”. 
Uznanie jury zyskały również płytki uruchamiające Visign for Style 
sensitive i Visign for More 105, które zwyciężyły w kategorii „Bath 
Wellness”. 

Nagrody oczywiście cieszą, ale bardzo ważną kwestią jest 
dla nas wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań, za-
pewniających korzyści instalatorom, inwestorom i użytkowni-
kom. Taką innowacją jest niewątpliwie system zaprasowywany 
do rur wielowarstwowych Smartpress, z metalowymi złączkami 
o zoptymalizowanym przepływie. Firma Viega od lat konsekwent-
nie promuje na polskim rynku nowoczesne techniki połączeń, 
podnoszące jakość i standard instalacji w budynkach, oszczędza-
jące czas wykonawcom. Dlatego cieszą nas inwestycje wykonane 
w systemie Smartpress, których pojawia się coraz więcej. 
Bardzo interesującym przykładem są stuletnie domy górnicze 
w Brzeszczach, z nowymi instalacjami ogrzewania i wody 
użytkowej, o których mogą Państwo przeczytać na kolejnych 
stronach biuletynu Viegajournal. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Lange
Dyrektor Viega Sp. z o.o.

BARDZO WAŻNĄ KWESTIĄ
JEST DLA NAS WPROWADZANIE
NA RYNEK INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
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Dzięki zoptymalizowanej funkcji wyszukiwania, użytkownik może znaleźć potrzebne informacje jeszcze łatwiej i szybciej 
niż dotychczas. 

WSZYSTKIE INFORMACJE 
W JEDNYM MIEJSCU 
Z INTUICYJNYM I SZYBKIM 
WYSZUKIWANIEM

Nowa strona viega.pl

Jedną z kluczowych zasad firmy Viega jest nieustanne dążenie do rozwoju produktów 
i rozwiązań. Dlatego na początku roku uruchomiliśmy nową, zupełnie przebudowaną stronę 
internetową. Oferuje ona poszerzony zakres informacji, zoptymalizowane wyszukiwanie 
oraz wiele funkcji pomocnych w codziennej pracy. 

4  Aktualności



Wszystkie informacje są łatwo dostępne, dzięki aktywnej optymalizacji 
i funkcji wyszukiwania po kategoriach. 

JESZCZE WYGODNIEJSZA 
OBSŁUGA
Instalatorzy pracują głównie 
w terenie, dlatego nowa strona 
wraz z funkcją 
wyszukiwania zostały 
zoptymalizowane pod kątem 
smartfonów i tabletów. 
Dzięki temu można wygodnie 
wyszukiwać części zamienne 
czy instrukcje obsługi 
będąc u klienta lub na budowie. 
W ciągu kilku sekund zawsze 
uzyskamy najbardziej 
aktualne informacje.

GŁÓWNE ZALETY NOWEJ 
STRONY:

 ■ inteligentne wyszukiwanie
 ■ łatwa obsługa
 ■ instrukcje obsługi online
 ■ zaawansowane materiały 
pomocnicze, np. pliki CAD, 
tabele artykułów, tabliczki 
magazynowe, etykiety

 ■ informacje na temat części 
zamiennych obejmujące 
również niedostępne już 
wzory od 1987 r. oraz ponad 
1000 nowych rysunków 
złożeniowych

Głównym założeniem nowej witryny było prezentowanie spe-
cjalistom z branży naszych produktów i usług w sposób 
systemowy. Nazwy poszczególnych podstron w oczywisty 
sposób informują o ich zawartości, np. w sekcji „Produkty” 
znajdują się najważniejsze nowości, pełen katalog z artyku-
łami oraz części zamienne. Użytkownik może więc odnaleźć 
potrzebne mu dane przy pomocy jak najmniejszej liczby 
kliknięć. Filtry pozwalają wyszukać potrzebne informacje 
bez konieczności wchodzenia w konkretną zakładkę lub 
wpisywania numeru artykułu. System zarządzania instruk-
cjami i częściami zamiennymi zapewnia dostęp do wszyst-
kich artykułów wyprodukowanych po 1987 r. Przy tworzeniu 
nowej strony zmodyfikowano ponad tysiąc rysunków zło-
żeniowych, dzięki czemu można w jednoznaczny sposób 
zidentyfikować nawet najmniejsze komponenty i uzyskać 
szczegółowe informacje na ich temat. Codziennie aktu-
alizowany katalog produktów zawiera również instrukcje, 
dotyczące montażu i konserwacji poszczególnych elemen-
tów systemowych.

INTELIGENTNE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Nowa strona jest jeszcze bardziej przyjazna dla użyt-
kownika, dzięki funkcji inteligentnego wyszukiwania oraz 
intuicyjnemu systemowi nawigacji. Kiedy tylko zaczynamy 
wpisywać pierwsze litery, w okienku pojawiają się automa-
tyczne sugestie produktów lub tematów, odpowiadające 
wprowadzanemu zapytaniu. 
Innym przydatnym rozwiązaniem jest zakładka „Lista 
zapamiętanych”. Pozwala ona zapisać informacje, z których 
często korzystamy, takie jak numery artykułów, deklaracje 
zgodności, rysunki złożeniowe, czy części zamienne. Przy-
daje się to zwłaszcza, gdy korzystamy ze strony w terenie 
lub na placu budowy. 

REFERENCJE
Nowa strona internetowa oferuje również poszerzone 
informacje na temat najważniejszych międzynarodowych 
i lokalnych obiektów referencyjnych, w których wykorzy-
stano rozwiązania Viega. Można je filtrować i wyszukiwać 
w oparciu o zainstalowane tam produkty, obszar zastoso-
wania lub przeznaczenie budynku.  

Aktualności  5
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Stuletnie budynki z najnowocześniejszą techniką instalacyjną

SYSTEM SMARTPRESS
W KLIMATYCZNYCH FAMILOKACH
W BRZESZCZACH
Stare domy górnicze przy ul. Nowa Kolonia zostały niedawno podłączone do sieci centralnego 
ogrzewania. Do tej pory mieszkańcy używali tradycyjnych pieców kaflowych. W czterech 
budynkach nowe instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej wykonano w systemie rur 
wielowarstwowych Viega Smartpress z metalowymi złączkami o zoptymalizowanym przepływie. 



Dzięki zastosowaniu systemu Viega Smartpress, mieszkańcy stuletnich familoków mogą korzystać z ekonomicznych i bezpiecznych 
instalacji wody użytkowej i grzewczej. 

Reportaż  7

Familoki to charakterystyczne dla tego regionu domy wie-
lorodzinne z cegły, budowane na przełomie XIX i XX wieku 
przy dużych zakładach przemysłowych i kopalniach. Wielu 
mieszkańców ceni ich niepowtarzalny klimat, a wymiana 
instalacji grzewczych pozwala znacząco podnieść również 
komfort użytkowania. Doskonałym przykładem są budynki 
w Brzeszczach, gdzie zastosowano ekonomiczny i bezpieczny 
system zaprasowywany Viega Smartpress. 

SZYBKI MONTAŻ BEZ KALIBRACJI
W instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej wykorzy-
stano rury wielowarstwowe i metalowe złączki o wymia-
rach od 16 do 50 mm. Większe średnice od 32 do 50 mm 
zostały użyte do montażu wymiennikowni i węzłów pomiaro-
wych w lokalach mieszkalnych. Wykonawca wybrał system 
Smartpress ze względu na unikalne zalety montażowe oraz 
gwarancję szybkiej dostępności wszystkich elementów, 
zapewnianą przez firmę Viega. „Złączki zaprasowywane 
Smartpress z brązu i stali nierdzewnej nie mają o-ringu. 
Odpada zatem konieczność czasochłonnej kalibracji końców 
rur” – tłumaczy Ryszard Naglik, właściciel firmy F.H.U „Insta-
lator”. Również technika zaprasowywania na zimno, znacz-
nie przyspiesza montaż i gwarantuje maksymalne bezpie-
czeństwo pracy, co w dzisiejszych czasach staje się sprawą 
kluczową z punktu widzenia fachowych wykonawców. Nie 
bez znaczenia są także kwestie logistyczne i wsparcie 
techniczne. „Decydując się na pracę z produktem marki 
Viega miałem gwarancję pełnej dostępności wszystkich po-
trzebnych elementów systemowych oraz profesjonalnego 
doradztwa ze strony przedstawiciela firmy” – potwierdza 
Ryszard Naglik. 

MINIMALNE STRATY CIŚNIENIA
Viega Smartpress to innowacyjny system, przeznaczony 
do instalacji wody użytkowej i grzewczych. Złączki ze stali 
nierdzewnej i brązu nie mają o-ringów, lecz odporne na 
duże obciążenia korpusy oporowe z PPSU. Założona na 
nie rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie na całej 
powierzchni. Najważniejszą zaletą uszczelnienia powierzch-
niowego jest brak zmniejszania średnicy oraz korzystna dla 
przepływu geometria wszystkich punktów zmiany kierunku. 
W przypadku standardowych złączek zaprasowywanych 
do rur wielowarstwowych, wykonanych z mosiądzu lub 
tworzywa sztucznego występują prostokątne zmiany kierunku 
przepływu oraz mocne zwężenia przekroju z powodu o-ringów, 
które w konsekwencji powodują duże straty ciśnienia.

NIŻSZE KOSZTY, WYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA
Miejsca zmiany kierunku przepływu w korpusie podsta-
wowym złączek Viega Smartpress mają kształt optymalny 
dla przepływu. Charakteryzują się więc bardzo niskim 
współczynnikiem oporu miejscowego. Dzięki niewielkim 
oporom hydraulicznym już na etapie projektowania instalacji 
możemy przyjąć mniejszą średnicę przewodów. Pozwala to 
na wyraźne obniżenie kosztów materiałowych. Dodatkowo 
dzięki mniejszej średnicy można zagwarantować krótszy 
czas oczekiwania na ciepłą wodę po odkręceniu kurka oraz 
większe rezerwy przy szczytowym zużyciu.  

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  
viega.pl/Smartpress
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MIKROSTRONA
W celu pokazania zalet systemu Smartpress firma Viega uruchomiła specjalną 
mikrostronę z multimedialnymi prezentacjami.

Kod QR umożliwia bezpośrednie przejście na stronę internetową.

MIKROSTRONA
W celu pokazania zalet systemu Smartpress firma Viega uruchomiła specjalną
mikrostronę z multimedialnymi prezentacjami.

Kod QR umożliwia bezpośrednie przejście na stronę internetową.
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KOMFORT PRACY W TRUDNO 
DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

Viega Pressgun: maksymalnie elastyczne rozwiązanie

Sprawdzone zaciskarki Viega pozwalają na szybkie i ekonomiczne wykonywanie 
połączeń zaprasowanych w instalacjach. Zestaw składający się z urządzenia typu 
Pressgun oraz szczęk zaciskowych i pierścieni zaciskowych ze szczękami 
przegubowymi umożliwia wygodną pracę nawet na minimalnej przestrzeni.

Kompaktowe i dobrze wyważone modele Viega Pressgun 
Picco i Pressgun 5 już od pierwszej chwili dosko-
nale leżą w dłoni. Ważą zaledwie 2,5 oraz 3,5 kg, 
dzięki czemu praca z nimi odbywa się bez wysiłku 
i zmęczenia. Co jednak w sytuacji, gdy trzeba wykonać 
połączenie w trudno dostępnym miejscu, na przykład 
w szachcie instalacyjnym, bezpośrednio pod stropem 
lub w stelażu podtynkowym? Wtedy każdy instalator 
doceni innowacyjną elastyczność zaciskarek Viega.

OBROTOWA GŁOWICA W STANDARDZIE
Szczęki zaciskarki bez problemu nałożymy na złączkę, 
nawet pod ekstremalnym kątem lub w trudno dostęp-

nym miejscu. Jest to możliwe dzięki obracanej o 180° 
głowicy oraz połączeniu pierścieni zaciskowych z zakła-
danymi bezstopniowo szczękami przegubowymi. To ela-
styczne rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich średnic 
znamionowych od 12 do 108 mm (3/8 do 4"). Lampka 
LED zapewnia dobre oświetlenie miejsca pracy.  

Szczegółowe informacje na temat zaciskarek 
Viega Pressgun oraz ich praktycznego zastosowania 
w projektach budowlanych na całym świecie są 
dostępne na stronie viega.pl/Narzedzia

Opatentowane szczęki przegubowe, zakładane bezstopniowo na pierścieniach zaciskowych, oraz obracana o 180° 
głowica zaciskarki Viega Pressgun, pozwalają na komfortowe zaprasowanie nawet trudno dostępnych złączek.



Najważniejsze zalety systemu Viega Profipress

BEZKOMPROMISOWE 
BEZPIECZEŃSTWO
W INSTALACJACH MIEDZIANYCH
„Szczyt zdobywa się dopiero wtedy, gdy zejdzie się na dół“, stwierdził kiedyś 
Hans Kammerlander, słynny włoski alpinista z Południowego Tyrolu. 
Ale kiedy tak naprawdę kończy się budowa? 

Przyjmując taki punkt widzenia, projekt budowlany można uznać za ukończony dopiero pod koniec planowanego okresu 
eksploatacji. System instalacyjny musi bowiem pozostać sprawny tak długo, jak długo będzie użytkowany sam budynek. 
Takie są standardy jakości firmy Viega. Aby zagwarantować instalatorom i inwestorom najwyższy poziom bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego, trzeba zadbać o każdy szczegół. Doskonale widać to na przykładzie systemu złączek zaprasowywanych 
Profipress do instalacji miedzianych.

Od bezpieczeństwa eksploatacyjnego po higienę 
i jakość wody użytkowej: w zależności od zastosowania 
można wybrać odpowiednie elementy uszczelniające 
z trzech różnych elastomerów. Każdy z nich jest 
oznaczony innym kolorem, co chroni instalatora przed pomyłką.

Oferta Profipress obejmuje ponad 800 
elementów o średnicy od 12 do 108 mm, 
dzięki czemu system ten jest niezwykle 

elastyczny w zastosowaniu.

10  Informacje produktowe



0 bar / 0 m

1,34 bar / 13,4 m

0,28 bar / 2,75 m

0,56 bar / 5,55 m

0,83 bar / 8,3 m

1,11 bar / 11,05 m

ciśnienie / wysokość geodezyjna

SC-CONTUR: BEZPIECZEŃSTWO W CAŁYM ZAKRESIE 
PRÓBY CIŚNIENIOWEJ
W górach zmniejszające się ciśnienie powietrza stanowi 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa wspinaczy. Podob-
nie jest w przypadku instalacji wody użytkowej lub insta-
lacji grzewczych układanych na wysokich kondygnacjach 
budynku. Punktem krytycznym może okazać się wtedy 
centralna próba szczelności. W zależności od miejsca in-
stalacji i wysokości geodezyjnej w każdej złączce może 
występować inne ciśnienie próbne. Jednak SC-Contur, 
czyli zabezpieczenie stosowane we wszystkich systemach 
złączek zaprasowywanych Viega, zapewnia wymuszoną 
nieszczelność w razie niezaprasowania  w całym zakresie 
próby ciśnieniowej od 1 do 6,5 bar przy próbie wodnej. 
Dzięki temu niezaprasowane przez nieuwagę złączki są na-
tychmiast widoczne – zarówno poprzez spadek ciśnienia 
na manometrze, jak i bezpośrednio na kształtce, z której 
wypływa medium. Opatentowany profil SC-Contur gwaran-
tuje więc bezpieczeństwo i znaczną oszczędność czasu przy 
centralnej próbie szczelności. To duża zaleta systemu firmy 
Viega. W przypadku dostępnych na rynku złączek innych 
producentów wymuszona nieszczelność działa często tylko 

przy określonych poziomach ciśnienia lub w ograniczonym 
jego zakresie.

WYRAŹNE OZNAKOWANIE
Łatwa obsługa to bezpieczna obsługa. Wiedzą to zarówno 
doświadczeni wspinacze, jak i instalatorzy, kiedy na przykład 
układają przewody rurowe w trudno dostępnych lub ciem-
nych miejscach. Bezpieczeństwo i jednoznaczne oznako-
wanie materiałów instalacyjnych odgrywają więc kluczową 
rolę. Wszystkie elementy systemu Profipress posiadają wy-
raźne oznakowanie kolorystyczne w zależności od prze-
znaczenia i zamontowanego fabrycznie elementu uszczel-
niającego. Aby uniknąć przypadkowej pomyłki z wyrobami 
innych producentów, na złączkach Profipress jest dodat-
kowo umieszczone logo Viega. Żeby zapewnić najwyższy 
poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, cała instalacja 
musi być wykonana z komponentów Viega.  

Szczegółowe informacje na temat systemu Profipress 
są dostępne na stronie internetowej:  
viega.pl/Profipress

Od wymogów konkretnej instalacji oraz rodzaju medium zależy, czy centralna próba szczelności  odbywa się na sucho czy na mokro.
Dzięki profilowi SC-Contur niezaprasowane złączki są natychmiast widoczne.

Niezależnie od miejsca i wysokości montażu profil SC-Contur 
w złączkach Profipress zapewnia wymuszoną nieszczelność 
w razie niezaprasowania w całym zakresie próby ciśnieniowej. 

Bez lęku wysokości: 
w hamburskiej 
Elbphilharmonie 
system złączek 
zaprasowywanych 
Profipress 
zastosowano 
do najwyższego 
punktu (zachód) 
na wysokości 
110 m n.p.m.

Informacje produktowe  11
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12  Reportaż

ELBPHILHARMONIE –
ARCHITEKTURA JAK PARTYTURA

Profipress w praktyce   

Tylko nieliczne arcydzieła muzyczne powstają w jedną noc. Większość jest owocem wieloletnich 
wysiłków, a niektóre nigdy nie zostają ukończone. Nie inaczej bywa z budynkami, w których 
rozbrzmiewa wspaniała muzyka. Budowa hamburskiej Elbphilharmonie trwała aż 10 lat, 
ale w efekcie powstał obiekt uznawany za doskonały pod względem architektonicznym. 
Było to możliwe także dzięki staraniom wielu fachowców, między innymi Jensa-Petera Rückera, 
właściciela firmy wykonującej instalacje sanitarne. Opowiada on dlaczego rozwiązania, takie 
jak SC-Contur odgrywają istotną rolę w realizacji imponujących projektów budowlanych. 

© Foto: Iwan Baan
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Głośny aplauz podczas  wieczoru inauguracyjnego: publiczność i eksperci byli zachwyceni akustyką sali koncertowej, 
której design opiera się na miękkich kształtach.

Reportaż  13

FAKTY NA TEMAT ELBPHILHARMONIE

 ■ Powierzchnia użytkowa: ok. 125.512 m2 
 ■ Masa całkowita budynku: ok. 200.000 ton
 ■ Najwyższy punkt (zachód): 110 m n.p.m. 
(ok. 102 m nad poziomem ulicy)

 ■ Miejsca siedzące w dużej sali koncertowej: ok. 2100 
 ■ Miejsca siedzące w małej sali koncertowej: ok. 550
 ■ Miejsca siedzące w trzeciej sali koncertowej: ok. 150

Gromkie oklaski podczas wieczoru inauguracyjnego 
w Elbphilharmonie oraz późniejsze entuzjastyczne opinie 
w mediach sprawiły Jensowi-Peterowi Rückerowi niekła-
maną radość. Ten rodowity mieszkaniec Hamburga wraz 
ze swoją ekipą włożyli całe serce i duszę w realizację pro-
jektu i mają znaczący udział w sukcesie. Niewiele osób 
zna każdy kąt tego budynku tak dobrze jak Rücker, choć 
trzeba dodać, że słowo „kąt“ nie do końca tutaj pasuje. 
„W budynku nie ma właściwie żadnych kątów prostych – 
nawet w szachtach instalacyjnych“, opowiada szef firmy 
A. C. Vorwald & Sohn GmbH. 

Niezwykła bryła Elbphilharmonie pochodzi ze szkicownika 
szwajcarskich architektów Pierre'a de Meuron, Jacques'a 
Herzoga i Ascana Mergenthalera. Główny trzon budynku 
stanowi użytkowany jeszcze w latach 90-tych spichlerz 
nabrzeżny A, usytuowany na wejściu do zabytkowego portu. 
Na nim wznosi się szklana konstrukcja, przypominająca 
żagiel. Mieści ona dwie sale koncertowe, a także hotel i 45 
ekskluzywnych apartamentów. Ogólnodostępna plat-
forma widokowa, z której rozciąga się panorama portu, 
w zamierzony sposób oddziela regularną bryłę spichlerza 
wybudowanego z klasycznej czerwonej cegły od efektow-
nej szklanej fasady, której szczyt kończy się konstrukcją 
przypominającą amplitudę.  
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DODATKOWE INFORMACJE O BUDYNKU

 ■ We wschodniej części mieści się pięciogwiazdkowy 
hotel „The Westin Hamburg” z 244 pokojami. 

 ■ Z 45 apartamentów z balkonami i przeszklonymi 
frontami roztacza się wspaniały widok na Łabę, 
port i miasto.

 ■ Plaza, czyli platforma widokowa na wysokości 
37 metrów, jest ogólnie dostępna. 

 ■ „Tuba” o wysokości 82 metrów to jedyne na świecie 
zakrzywione schody ruchome, prowadzące od wejścia 
głównego na samą górę.
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… oraz podłączenia grzejników w spichlerzu wykonano z rur 
miedzianych w systemie zaprasowywanym Profipress. 

Instalacje wody użytkowej w ogólnodostępnych toaletach 
na różnych poziomach budynku ...

Jens-Peter Rücker, szef firmy A. C. Vorwald & Sohn GmbH, brał udział 
w budowie Elbphilharmonie od początku do ostatnich etapów projektu.  

ROZWIĄZANIE, KTÓRE ROBI RÓŻNICĘ
Głównym autorem „partytury”, przy której tworzeniu współ-
pracowali specjaliści z różnych branż była firma HOCHTIEF, 
generalny wykonawca inwestycji. Jens-Peter Rücker opowiada 
o wyzwaniach dotyczących instalacji sanitarnych i grzewczych: 
„Uwarunkowana wymaganiami akustycznymi łukowata kon-
strukcja dużej sali determinuje formę niemal całego budynku. 
Oznacza to, że przewody instalacyjne mają uskoki nie tylko 
w pionie, lecz również w poziomie.” Rücker był odpowiedzialny 
za montaż głównych fragmentów instalacji wody użytkowej oraz 
rozprowadzenie ciepła w różnych częściach obiektu. Postawił 
on na system złączek zaprasowywanych do rur miedzianych 
Profipress. Kryterium wyboru stanowiła jednak nie tylko szeroka 
oferta i różnorodność dostępnych kształtek, której wymagał 
projekt, ale również względy bezpieczeństwa.

Dodatkowe zabezpieczenie zapewnia opatentowany profil 
SC-Contur, w który wyposażone są wszystkie złączki. Ponie-
waż instalacje biegną na różnych wysokościach geodezyjnych, 
podczas próby szczelności poszczególnych podsieci w niemal 
każdej złączce występowało inne ciśnienie próbne. SC-Contur 
gwarantuje wymuszoną nieszczelność niezaprasowanych złą-
czek w całym zakresie próby ciśnieniowej. „To zabezpieczenie, 
dzięki któremu złączki Viega są jedyne w swoim rodzaju”, mówi 
Rücker. Jeżeli kształtki nie zapewniają wymuszonej nieszczel-
ności w całym zakresie próby lub w określonym punkcie ciśnie-
nia, niezaprasowane przez nieuwagę połączenie może pozostać 
niezauważone nawet mimo prawidłowo wykonanej próby.  

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie  
viega.pl/Referencje



ODPŁYWY VIEGA ADVANTIX
JAKO KOMPLETNE ZESTAWY

Wszystkie elementy w jednym opakowaniu:

Od początku roku odpływy liniowe Advantix dostępne są, oprócz standardowej wersji 
modułowej, również w postaci gotowych zestawów. W ten sposób Viega wychodzi 
naprzeciw różnym oczekiwaniom klientów. 

Advantix-odpływ liniowy
z rusztem Advantix Visign ER10
wzór 4983.10

Advantix-odpływ liniowy
z rusztem Advantix Visign ER13
wzór 4983.20

INFORMACJE TECHNICZNE

 ■ sposób uszczelnienia: izolacja płynnymi masami 
uszczelniającymi z matami uszczelniającymi

 ■ klasa obciążalności K=300 kg
 ■ wysokość zasyfonowania 50 mm
 ■ wydajność odpływu przy spiętrzeniu 10 mm: 0,5 l/s
 ■ wydajność odpływu przy spiętrzeniu 20 mm: 0,55 l/s

Elastyczność i możliwość łączenia ze sobą różnych elemen-
tów to niewątpliwa zaleta modułowego systemu odpływów 
Advantix. Niektórzy klienci i partnerzy handlowi cenią sobie 
jednak również proste, gotowe rozwiązania. Z myślą o nich 
oferta firmy Viega została poszerzona o kompletne zestawy 
wyposażeniowe, gdzie w jednym opakowaniu możemy 
zamówić odpływ z optymalnym rusztem i wszystkimi ele-
mentami potrzebnymi do montażu. 

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE
Obecnie asortyment obejmuje dwa zestawy: odpływ Advantix 
z klasycznym rusztem Visign ER10 ze stali nierdzewnej oraz 
wersję z rusztem Visign ER13 do wyłożenia dowolnymi płytkami 
lub kamieniem naturalnym. W obu przypadkach dostępnych 
jest pięć długości odpływu: 750, 800, 900, 1000 i 1200 mm. 
Wyposażenie każdego zestawu zawiera dodatkowo zestaw 
stopek regulowanych, czyszczony od góry syfon z zamknięciem 
wodnym 50 mm z możliwością obracania, odpływem DN40 
wraz ze złączką przejściową na DN50 oraz wyjmowane do 
czyszczenia sitko. Korpus odpływu wyposażony jest w kołnierz 
z powłoką piaskową do wykonania uszczelnienia.

16  Nowości produktowe
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Takie rozwiązanie pozwala szybko wybrać właściwy odpływ 
do swojej łazienki, bez konieczności dopasowywania do sie-
bie poszczególnych elementów i zamawiania ich w osobnych 
opakowaniach. Jest to również wygodna opcja dla partnerów 
handlowych, ponieważ zdecydowanie ułatwia logistykę 
i magazynowanie produktów.  

Szczegółowe informacje na temat systemu Advantix 
są dostępne na stronie: viega.pl/Advantix

Prysznice bez brodzika z odpływami liniowymi to obecnie jeden z najważniejszych trendów łazienkowych.
Produkty z serii Viega Advantix gwarantują wydajne odprowadzanie wody z posadzki i atrakcyjny efekt wizualny.
Nowe zestawy wyposażeniowe to propozycja dla tych, którym zależy na szybkim i łatwym dobraniu optymalnego
odwodnienia do swojej łazienki.



viega.pl/O-nas

WYRÓŻNIENIA – 
PRZED I ZA ŚCIANĄ.
Wzornictwo i technika Viega.

Oczywiście cieszymy się z każdej nagrody przyznawanej przez jury. Lecz jeszcze większą radością 
napawają nas doskonałe oceny, jakie instalatorzy wystawiają jakości ponad 17.000 naszych produktów, 
naszemu poziomowi obsługi klienta oraz naszej znajomości potrzeb branży. Bowiem poza zapew nieniem 
najwyższej jakości czujemy również powiązanie z całą branżą. Viega. Connected in quality.
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Kolejna nagroda dla firmy Viega

TRZY RAZY
„CONNECTED IN QUALITY”
German Design Award to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów wzornictwa 
przemysłowego na świecie, cieszący się wysoką renomą również poza branżą. 
Wyróżnione produkty muszą więc spełniać najwyższe wymagania.

Ten, kto pokona rywali w konkursie German Design Award, 
bez wątpienia należy do grona najlepszych. We wszystkich 
kategoriach mamy tu w sumie ok. 5000 zgłoszeń. Zwycięzcy 
są wybierani przez międzynarodowe jury złożone z 50 
ekspertów. 

W połowie roku Viega została zaproszona przez Niemiecką 
Radę Wzornictwa do zgłoszenia swojej nowej kampanii 
komunikacji marki w dwóch kategoriach. Efektem jest 
wyróżnienie „Special Mention” w kategorii „Brand Identity”. 
„Pomysł, aby głosem kampanii uczynić po prostu obiekty 
referencyjne, został zrealizowany w imponujący sposób. 
Udana akcja wizerunkowa wzmacniająca markę i wspiera-
jąca jej obietnice” – orzekło jury.

Firma Viega została również dwukrotnym zwycięzcą 
w kategorii „Bath Wellness”. Uznanie jury zyskały płytki 
uruchamiające Visign for Style i Visign for More 105.  

Zachęcamy do obejrzenia przykładów obiektów 
referencyjnych będących częścią kampanii na stronie   
viega.pl/Kampaniamarki

„Special Mention” dla kampanii marki Viega 
oraz nagroda „Winner” dla płytek 
uruchamiających Visign for More 105
i Visign for Style sensitive

Visign for Style sensitive

Visign for More 105

18  Aktualności
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

NOWE PROSPEKTY JUŻ DOSTĘPNE
Firma Viega zawsze stara się zapewnić swoim klientom i partnerom najbardziej 
aktualne i atrakcyjne graficznie materiały handlowe. Ostatnio przygotowaliśmy dla 
Państwa dwa nowe prospekty, dotyczące techniki odprowadzania wody (odpływy 
podłogowe, komplety do wanien i brodzików, syfony) oraz techniki zabudowy pod-
tynkowej (stelaże, bloki do zabudowy na mokro, płytki uruchamiające, systemy 
spłukiwania). Prospekty są już dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Downloads” więc można je szybko i wygodnie pobrać i zapisać w postaci plików 
PDF. Zamieściliśmy w nich dużą ilość nowych zdjęć produktów, które w czytelny 
sposób pokazują ich praktyczne możliwości zastosowania. Oczywiście znajdą 
w nich Państwo również szczegółowe dane techniczne, liczne porady montażowe 
oraz inspiracje w zakresie aranżacji wnętrza łazienki. 

Więcej informacji na stronie viega.pl/Prospekty

PRZYPOMINAMY O PRZEGLĄDACH
Prawidłowo użytkowane i serwisowane 
zaciskarki systemowe Pressgun 5 
i Pressgun Picco gwarantują wydajną 
i bezproblemową pracę przez wiele 
lat. Ze względów bezpieczeństwa, po 
każdych 30 000 lub 40 000 zapraso-
wań, w zależności od typu zaciskarki, 
należy dokonać przeglądu technicz-
nego w autoryzowanym punkcie. Wy-
kwalifikowani specjaliści dokładnie 
sprawdzą zarówno samą maszynę, 
jak i wszystkie elementy wyposaże-
nia dodatkowego. Na terenie Polski 
serwisem naszych zaciskarek zajmuje 
się firma ANB Serwis Sp. z o.o. przy 
ul. Zarzeńskiej 36 w Warszawie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt pod 
numerem tel. 22 612 16 16 wew. 211 
lub 606 815 801. 

Więcej informacji na stronie 
viega.pl/Serwiszaciskarek

TEMPOPLEX PLUS – WYDAJNOŚĆ PONAD NORMĘ
Efektowna deszczownica w połączeniu z płaskim brodzikiem – taką wizję prysznica 
ma obecnie wielu klientów urządzających nowoczesne łazienki. Planując tego typu 
rozwiązanie, musimy jednak pamiętać, że potrzebny będzie nam odpływ o bardzo 
wysokiej wydajności, by skutecznie odprowadzić wodę. Odpowiedzią firmy Viega, 
jest sprawdzony komplet odpływowy Tempoplex Plus, o wydajności aż 0,85 l/s, czyli 
powyżej 100% ponad normę PN-EN 274-1. Takie parametry są już wystarczające 
praktycznie w każdej sytuacji projektowej. Czyszczony od góry syfon wyposażony 
jest w poziomą rurę odpływową z przestawnym przegubem kulowym i chromowany 
kołpak. Wysokość zabudowy tego odpływu wynosi 90 mm. Podwójne uszczelnienie 
gwarantuje bezpieczeństwo i długotrwałą, bezproblemową eksploatację. 

W skrócie  19
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1. Zoptymalizowane kształtki 
Viega Smartpress gwarantują 
niewielkie straty ciśnienia.

2. Podwójne kolanko ścienne 
do instalacji pierścieniowych 
i szeregowych.

Bez wątpienia wyższe ciśnienie
Optymalne wartości współczynnika Zeta, rzeczywista optymalizacja strat ciśnienia oraz technologia 
zaprasowywania bez o-ringu i czasochłonnej kalibracji – to zalety naszego innowacyjnego systemu 
zaprasowywanego. Dzięki bezpiecznemu, szybkiemu montażowi i wysokiej klasy materiałom (stal 
nierdzewna i brąz), system idealnie nadaje się do każdej instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczej.
Viega. Connected in quality.

Viega Smartpress

Gwarancja niewielkich strat ciśnienia

1

INNOWACJA
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