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Nowy wymiar zabudowy podtynkowej

VIEGA PREVISTA TO KONKRETNA
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
I OCZEKIWANIA INSTALATORÓW
Drodzy Czytelnicy,
Pierwsze tegoroczne wydanie Viegajournal z pewnością zaskoczy
Państwa dużą ilością informacji o nowościach w naszej ofercie.
Nie mogło jednak być inaczej! Viega nieustannie rozwija swoje
rozwiązania systemowe i wprowadza na rynek kolejne innowacje,
a rok 2019 jest naprawdę przełomowy.
Technika zabudowy podtynkowej to kategoria, w której dość
rzadko pojawiają się rewolucyjne innowacje. Do takich niewątpliwie należy jednak system Viega Prevista, wyznaczający
zupełnie nowe standardy w zakresie elastyczności, szybkości
i wygody montażu. Powstał on przy współpracy z instalatorami
i jest konkretną odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania.
Zmiany dotyczą zarówno samych stelaży, jaki i spłuczki oraz
całej gamy przycisków spłukujących.
Równie istotną kategorią w asortymencie Viega jest technika
odprowadzania wody i także tutaj zawsze staramy się proponować nowe rozwiązania. Advantix Cleviva to połączenie estetyki
charakteryzującej klasyczne odwodnienia liniowe z praktycznością i prostotą montażu odpływu punktowego. Jestem pewien,
że produkt ten zdobędzie wielu zwolenników zarówno wśród
wykonawców, jak i klientów końcowych.
Część z Państwa miała już okazję zapoznać się z naszymi premierami podczas marcowych targów ISH. Tegoroczna impreza
okazała się dużym sukcesem frekwencyjnym zarówno dla firmy
Viega, jak i dla całej branży. Szczególnie cieszy rosnąca liczba
wystawców i klientów z Polski. Chciałbym w tym miejscu serdecznie
podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nas we Frankfurcie.
Sam miałem przyjemność odbyć wiele interesujących spotkań
i rozmów na temat rozwiązań firmy Viega, a także kierunku
w jakim rozwija się nasza branża. Więcej informacji na temat ISH
2019 oraz wszystkich wspomnianych przeze mnie nowości produktowych, znajdą Państwo na kolejnych stronach Viegajournal.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Lange
Dyrektor Viega Sp. z o.o.
Viega. Connected in quality.
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Viega Prevista: nowa generacja zabudowy podtynkowej

STWORZONA PRZY UDZIALE
NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW
W BRANŻY – NASZYCH KLIENTÓW
Po trzyletniej fazie projektowej, której towarzyszyła intensywna wymiana doświadczeń
z instalatorami, powstał system Viega Prevista, wyjątkowo szybki w montażu i elastyczny
w zastosowaniu. Całkowicie zastępuje on dotychczasowe rozwiązania firmy Viega
w zakresie zabudowy podtynkowej.
Dziesiątki testów w terenie, wielomiesięczne konsultacje
i ciągle powtarzane pytanie „co jeszcze można poprawić?”.
Przy tworzeniu nowego systemu zabudowy podtynkowej firma
Viega poszła zupełnie nową drogą. Fachowców i projektantów poproszono o ocenę zainstalowanych przez nich modeli
przedseryjnych. Wszystkie opinie i sugestie zostały przeanalizowane i uwzględnione w procesie produkcji.
Efektem jest zupełnie nowa generacja zabudowy podtynkowej,
doskonale przygotowana na wymagania przyszłości. Łączy
ona sprawdzone rozwiązania techniczne z innowacjami, ułatwiającymi codzienną pracę instalatora. System jest kompleksową odpowiedzią firmy Viega na wyzwania w zakresie higieny,
elastyczności i wzornictwa.
Viega Prevista nie tylko oszczędza cenny czas przy projektowaniu i montażu instalacji, lecz także spełnia wszystkie obecne
i przyszłe oczekiwania branży.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
viega.pl/Prevista
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Jedna spłuczka
do wszystkich stelaży
Prevista

Spłuczka kompatybilna
ze wszystkimi przyciskami
uruchamiającymi
systemu Prevista

Wbudowany dławik
przepływu wody

Elastyczny montaż
przy ścianie,
w profilach lub na szynach

Zintegrowana rura
osłonowa do WC
z funkcją mycia
Regulacja wysokości
mocowania miski w zakresie 6 cm

Montaż niemal wszystkich
komponentów bez użycia
narzędzi

Nowy stelaż podtynkowy Viega Prevista:
jakość z nową spłuczką
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Viega Prevista. Po prostu system.

KLUCZOWE ELEMENTY
UDANEGO PROJEKTU ŁAZIENKI
Oszczędność czasu rozpoczyna się już na etapie wyboru instalacji. Dlatego w Viega Prevista
radykalnie go uprościliśmy. Podstawą nowego systemu podtynkowego jest ujednolicona
spłuczka, przystosowana zarówno do zabudowy suchej, jak i mokrej.

JEDNA SPŁUCZKA, TRZY ZASTOSOWANIA,
ROZWIĄZANIA NA MIARĘ
Nowy system firmy Viega oferuje stelaż Prevista Dry
do montażu pojedynczego, Prevista Dry Plus do montażu
w profilach ścian działowych lub na szynie oraz Prevista
Pure do zabudowy mokrej.
Wszystkie wersje mają tę samą spłuczkę, dzięki czemu
można błyskawicznie skompletować i zamontować swój
system zabudowy podtynkowej. Nie trzeba zastanawiać

Spłuczka podtynkowa

się, która spłuczka będzie odpowiednia do konkretnego
zastosowania i jaki przycisk uruchamiający do niej pasuje.
To takie proste!
INSTALACJA ZGODNA Z NORMAMI
System Viega Prevista spełnia wszystkie aktualne normy
i dyrektywy. Dlatego może być stosowany bez żadnych
ograniczeń zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach publicznych.

Stelaż do WC Prevista do montażu
przy ścianie, w profilach i na szynach

Blok do WC Prevista Pure
do zabudowy mokrej
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Przemyślana obsługa, doskonały komfort:
jednolita technologia spłukiwania

1

PRZYŁĄCZE WODY
Elastyczne przyłącze wody umożliwia błyskawiczne podłączenie do dowolnego systemu instalacyjnego.

2

PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE
Spłuczka Prevista jest kompatybilna ze wszystkimi nowymi
przyciskami uruchamiającymi Visign, które montuje i wymienia się bez użycia narzędzi.

3

4

DŁAWIK PRZEPŁYWU WODY
Umożliwia ustawienie optymalnego natężenia spłukiwania
miski WC przy pomocy pierścienia regulacyjnego. Do wyboru
mamy 5 poziomów. Rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza
w przypadku misek bezkołnierzowych.
ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY
Nowy zawór napełniający można błyskawicznie zamontować
i zdemontować bez użycia narzędzi.

5

ZASOBNIK NA TABLETKI
Na zamówienie w spłuczce Viega Prevista można zamontować zasobnik na tabletki czyszczące. To proste i wygodne
rozwiązanie gwarantujące utrzymanie higieny WC.

6

ZAWÓR ODPŁYWOWY
Suwaki nowego zaworu odpływowego, montowanego
bez użycia narzędzi, umożliwiają szybką i łatwą regulację
objętości spłukiwania oszczędnego (2-4 l) i spłukiwania
pełnego (3,5 - 7,5 l).

7

ZINTEGROWANA RURA OSŁONOWA DO WC Z FUNKCJĄ MYCIA
Stelaże podtynkowe Prevista Dry posiadają przyłącze przystosowane do popularnych na rynku modeli toalet myjących.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
viega.pl/Prevista
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Viega na targach ISH 2019

KOMPLEKSOWE IDEE
WDRAŻANE POPRZEZ
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
Na tegorocznych międzynarodowych targach ISH we Frankfurcie nad Menem firma Viega
dobitnie potwierdziła swoją pozycję lidera innowacyjności w dziedzinie techniki instalacyjnej.
Z dużym zainteresowaniem gości spotkał się zwłaszcza nowy, kompletny system zabudowy
podtynkowej Prevista. Wyznacza on zupełnie nowe standardy w zakresie łatwego i elastycznego
montażu. Innym ciekawym rozwiązaniem zaprezentowanym podczas targów był innowacyjny
odpływ Advantix Cleviva, łączący zalety odwodnień liniowych i klasycznych odpływów
punktowych.

Targi ISH we Frankfurcie to bezdyskusyjnie najważniejsza
światowa impreza dla całej branży grzewczej i sanitarnej.
W tym roku odwiedziło je około 200 000 gości, a ponad
2 500 wystawców, zaprezentowało swoje produkty na
250 000 m² powierzchni wystawienniczej. Produkty i systemy, które są tutaj po raz pierwszy demonstrowane szerokiej publiczności, pokazują więcej, niż tylko aktualny stan
techniki. Wyznaczają one trendy i kluczowe perspektywy
rozwoju branży instalacyjnej w najbliższych latach. Takich
wizjonerskich i przyszłościowych rozwiązań nie brakowało
również na stoisku firmy Viega, które cieszyło się znakomitą
frekwencją przez wszystkie dni imprezy.

Nowy odpływ Advantix Cleviva dostępny jest w atrakcyjnych
wersjach kolorystycznych.

Aktualności 9

Stoisko firmy Viega cieszyło się w tym roku rekordową frekwencją.
Codziennie odwiedzały nas tysiące gości z całego świata.

System Viega Prevista to całkowicie nowa generacja
techniki zabudowy podtynkowej, zaprezentowana
na targach ISH.

Jacek Lange, Dyrektor Viega. Sp. z o.o.:
„W tym roku pokazaliśmy prawdziwie innowacyjne
rozwiązania praktycznie we wszystkich kategoriach
produktowych, od techniki instalacyjnej, przez systemy
podtynkowe, po technikę odprowadzania wody. Nowe
produkty zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
konkretnych korzyści zarówno wykonawcom czy projektantom, jak i użytkownikom końcowym. Duże zainteresowanie naszymi premierami ze strony gości odwiedzających stoisko potwierdza, że firma Viega trafnie odczytuje
potrzeby branży i wytycza nowe standardy w zakresie
szybkiego i łatwego montażu instalacji.
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Już od lat stałym elementem na stoisku Viega
jest zawsze oblegany przez instalatorów stół warsztatowy,
przy którym można przetestować w praktyce systemy
takie jak Megapress.

ZAPYTALIŚMY KLIENTÓW: ODPOWIEDZIĄ JEST PREVISTA
To hasło, które można odnieść do całej gamy innowacji, zaprezentowanych przez firmę Viega na tegorocznej
edycji ISH, ale przede wszystkim do nowego systemu
Prevista. W ścisłej współpracy z instalatorami firma Viega
stworzyła całkowicie nową technikę zabudowy podtynkowej. Wprowadziliśmy na rynek system z jedną spłuczką
do wszystkich zakresów zastosowania (zabudowa sucha
i mokra). Jednocześnie Prevista charakteryzuje się wyjątkowo szybkim i intuicyjnym montażem. Większość
elementów systemowych montuje się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. „Prevista jest w pewnym sensie
odpowiedzią na rosnący niedobór wykwalifikowanych
pracowników”, mówi Dirk Gellisch. „Szybszy montaż
bezpiecznego systemu pozwala oszczędzić cenny czas,
który można wykorzystać przy następnym projekcie budowlanym. Dzięki temu zyskują wszyscy.”

W najdrobniejszych szczegółach:
na dotykowych wyświetlaczach odwiedzający stoisko
Viega mogli sprawdzić informacje na temat nowych
produktów i systemów, takich jak Prevista.
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Nic nie jest tak dobre, aby nie mogło być jeszcze lepsze!
Nowy odpływ liniowy Advantix Cleviva wyznacza nowe standardy
w dziedzinie wzornictwa i technologii odprowadzania wody
z pryszniców bez brodzika.

To samo dotyczy nowego odpływu liniowego Advantix
Cleviva. Mówiąc o odprowadzaniu wody z pryszniców bez brodzika, pojawiał się zawsze dylemat:
odpływ liniowy czy punktowy. Firma Viega skutecznie rozwiązała ten problem, łącząc najlepsze cechy
obu tych wersji w jednym produkcie. W nowym odpływie Advantix Cleviva woda jest odprowadzana
w smukłym profilu ze stali nierdzewnej (z optymalnym
wyprofilowaniem spadku) do centralnego odpływu
punktowego. Zdecydowanie upraszcza to montaż
systemu przy zachowaniu atrakcyjnego efektu wizualnego. Bezpieczne połączenie odpływu liniowego
z uszczelnieniem cienkowarstwowym zapewnia znajdująca się w komplecie szeroka mata uszczelniająca.
Trzeba ją jedynie wpiąć w odpływ. W ten sposób wyraźniej wyznaczono granicę między zakresem prac
instalatora i glazurnika.
40% ODWIEDZAJĄCYCH Z ZAGRANICY
Nowy system Prevista i odpływ Advantix Cleviva to
nowatorskie rozwiązania, będące przykładem innowacyjnego podejścia do rozwoju techniki sanitarnej oraz
dbałości o najwyższą jakość wzornictwa. Poza tymi
premierami firma Viega zaprezentowała na ISH rów-

nież niezliczone produkty rozszerzające i uzupełniające dobrze już znane systemy instalacyjne, takie jak
Megapress. Jak zawsze ogromnym zainteresowaniem
gości cieszył się stół montażowy, przy którym każdy
mógł wypróbować zaciskarki Pressgun i przekonać się
o zaletach techniki zaprasowywania na zimno.
Zgodnie z ideą wiodących światowych targów branżowych dołożyliśmy w tym roku wszelkich starań, aby
umocnić swoją wiodącą pozycję na międzynarodowym
rynku techniki instalacyjnej. Świadczy o tym również
duża liczba gości z zagranicy, którzy pojawili się na
stoisku Viega w celu zdobycia informacji o produktach.
Stanowili oni ponad 40% wszystkich odwiedzających,
co jest kolejnym z tegorocznych rekordów. Cieszy nas
również rosnąca liczba gości z Polski, w tym partnerów
handlowych, instalatorów oraz przedstawicieli mediów
branżowych i wnętrzarskich.

Wszystkie nowości targowe mogą Państwo
zobaczyć również na naszej stronie internetowej:
viega.pl
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Zawsze blisko naszych klientów

DZIESIĘĆ LAT
VIEGAJOURNAL W POLSCE
Pierwsze polskie wydanie Viegajournal ukazało się pod koniec 2009 roku. Od tego czasu wiele
się zmieniło – format, objętość, szata graficzna, ale idea naszego biuletynu jest wciąż taka sama.
Tworzymy go konsekwentnie z myślą o naszych partnerach i klientach. Chcemy być zawsze
jak najbliżej nich, dzielić się z nimi naszą wiedzą i odpowiadać na ich oczekiwania.

Viegajournal wydawany jest w kilku krajach europejskich,
kluczowych z punktu widzenia rozwoju biznesu naszej firmy.
Mimo międzynarodowej formuły, każda edycja ma swój własny charakter i nawiązuje do lokalnej tematyki oraz specyfiki
danego rynku. Dotyczy to zarówno oferty produktowej, jak
i praktycznych przykładów zastosowania rozwiązań Viega.
Biuletyn tworzony jest z myślą o instalatorach, projektantach,
partnerach handlowych, a także inwestorach szukających
wysokiej jakości rozwiązań z zakresu techniki sanitarnej
i grzewczej.
NOWOŚCI I WYDARZENIA
Czytając Viegajournal zawsze są Państwo na bieżąco ze
wszystkimi nowościami produktowymi czy uzupełnieniami
wprowadzanymi do oferty systemowej. Oczywiście informujemy również o różnego rodzaju wydarzeniach ważnych
z punktu widzenia firmy i branży, a także o organizowanych przez nas szkoleniach dla instalatorów, projektantów
i handlowców.
PORADY PRAKTYCZNE I ARTYKUŁY TECHNICZNE
Firma Viega wydaje wiele obszernych folderów dotyczących
poszczególnych produktów, ale w Viegajournal staramy się
pokazać je wykonawcom od bardziej praktycznej strony,
na przykład omawiając kolejne etapy montażu i ilustrując
je odpowiednimi zdjęciami lub obrazkami. Nasi eksperci
dzielą się również z czytelnikami swoją wiedzą techniczną,
omawiając szerzej tematy takie jak higiena wody użytkowej,
czy dobór materiałów w instalacjach.
REPORTAŻE
Obiekty referencyjne to naszym zdaniem najlepszy sposób na pokazanie zalet naszych produktów w praktyce, zarówno od strony montażowej, jak i eksploatacyjnej. W Viegajournal publikujemy obszerne reportaże
opisujące zastosowanie konkretnych rozwiązań instalacyjnych w różnego typu budynkach, takich jak biurowce,
hotele, szpitale, bloki mieszkalne, czy hale produkcyjno-magazynowe. Dzięki temu wykonawcy i inwestorzy mogą
jeszcze lepiej zrozumieć korzyści płynące z wykorzystania
techniki połączeń zaprasowywanych, nowoczesnych systemów zabudowy podtynkowej, czy elastycznych systemów
odprowadzania wody.

Viegajournal czytam regularnie już od kilku lat.
Szczególnie cenię artykuły referencyjne, opisujące
zastosowanie produktów Viega w praktyce. Takie
materiały pomagają mi czasem podczas rozmów
handlowych. Można pokazać je klientowi, żeby
lepiej zrozumiał zalety konkretnych rozwiązań
instalacyjnych.
Wojciech Dębski,
Hydrolim s.c.
Firma handlowo-usługowa. Dębscy B.W.

Wykonujemy dużo instalacji w systemach zaprasowywanych Viega, więc bardzo interesują mnie
wszystkie informacje o nowościach produktowych
i uzupełnianiach oferty. Takie materiały często
mogę znaleźć w Viegajournal, wraz ze zdjęciami
i praktycznymi poradami montażowymi. Z biuletynu
dowiedziałem się na przykład o nowych szczękach
zaciskowych, przydatnych w mojej pracy.
Grzegorz Jasiński,
Jasiński Instalacje F.H.U

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub propozycje
tematów, o których chcielibyście przeczytać
w Viegajournal zapraszamy do kontaktu: info@viega.pl
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Zawsze chętnie przeglądam biuletyn Viegajournal, głównie ze względu na informacje o nowościach produktowych.
Interesujące są również artykuły referencyjne, z których jeden dotyczył nawet dużego projektu wykonywanego
przez naszą firmę przy użyciu systemu zaprasowywanego Megapress.
Andrzej Grochowalski, DEGRO Technika Grzewcza, Sp. j.

Czytam Viegajournal od samego początku, ponieważ od dawna pracuję z produktami Viega. Jako projektanta
i wykonawcę instalacji interesują mnie głównie nowości systemowe wraz z informacjami o dopuszczeniach
i aprobatach. Cenię również artykuły referencyjne z przykładami zastosowania produktów na budowie. Można
je pokazać inwestorowi, by przekonać go do wyboru konkretnego rozwiązania instalacyjnego.
Daniel Klonowski, Inter-Projekt
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Praktyczna konstrukcja nowej strony viega.pl

PEŁEN PAKIET
INFORMACJI O PRODUKCIE
W JEDNYM MIEJSCU
Internet jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi w codziennej pracy instalatora
czy projektanta. Nowa strona firmy Viega została zaprojektowana tak, by fachowcy
mogli błyskawicznie wyszukać konkretny produkt oraz wszystkie możliwe informacje
z nim związane. To duże ułatwienie, zwłaszcza na placu budowy, gdy nie mamy czasu
na przeglądanie różnych zakładek witryny.

Wyszukiwanie informacji na stronie
firmy Viega jest bardzo wygodne,
również kiedy korzystamy
ze smartfona.

Każdy fachowiec wie, że danego produktu lub części zamiennej nie powinno się rozpatrywać jedynie jako pojedynczego elementu. Należy uwzględnić również szerszy
kontekst techniczny i funkcjonalny, związany z montażem
i zastosowaniem. Dlatego firma Viega stworzyła na swojej
stronie internetowej bezpośrednie powiązanie z pogłębionymi informacjami o produktach. Wyszukiwanie jest bardzo intuicyjne, niezależnie czy korzystamy z komputera,
czy używamy wersji mobilnej.

INSTRUKCJE OBSŁUGI I PLIKI CAD
Wybierając na stronie dowolny produkt z oferty firmy
Viega od razu uzyskujemy dostęp do wszystkich danych
technicznych i szczegółowego opisu systemu. Są one zilustrowane kolorowymi zdjęciami oraz schematami montażowymi. W tym samym miejscu znajdziemy również instrukcje obsługi, rysunki złożeniowe oraz tabele artykułów
i listę części zamiennych. Kolejną funkcją, cieszącą się
szczególnym zainteresowaniem użytkowników, są pliki
CAD, które można wyświetlać trójwymiarowo na ekranie.
Taka konstrukcja strony pozwala instalatorom, projektantom czy sprzedawcom, bardzo szybko zdobyć wszystkie
potrzebne im informacje na temat konkretnego produktu.
To jednak jeszcze nie wszystko.
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Wybierając dowolny produkt od razu uzyskujemy dostęp
do wszystkich danych technicznych i szczegółowego opisu
systemu.

MATERIAŁY DO POBRANIA
Żeby jeszcze bardziej ułatwić fachowcom pracę, firma
Viega od razu pod opisem produktów zamieściła właściwe
certyfikaty, deklaracje zgodności i deklaracje właściwości użytkowych. Nieco niżej znajdziemy również kompletny
poradnik „Zasady stosowania” oraz prospekty związane
z określoną grupą asortymentową. Wszystkie te dokumenty
można szybko pobrać i zapisać w formie plików PDF.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Nowa strona internetowa Viega posiada również innowacyjny system zarządzania częściami zamiennymi. Pozwala
on w intuicyjny sposób, za pomocą kilku kliknięć myszką,
znaleźć niemal wszystkie produkty i części zamienne wyprodukowane po 1987 roku, nawet te, które są już niedostępne. Inteligentna funkcja wyszukiwania zapewnia
wsparcie poprzez logiczne podpowiedzi ze zdjęciami
i objaśnieniami.

Innowacyjny system zarządzania częściami zamiennymi pozwala
znależć potrzebny element przy pomocy zaledwie kilku kliknięć.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką
„Strona internetowa krok po kroku”, na której zostały
opisane funkcjonalności poszczególnych działów
znajdujących się na stronie internetowej.
Więcej na viega.pl/Krokpokroku
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Odpływ liniowy Viega Advantix Cleviva

PRZEMYŚLANY SYSTEM
I UNIWERSALNY DESIGN
Jak mają wyglądać w przyszłości prysznice bez brodzika?
Czy będą wyposażone w atrakcyjny wizualnie i wydajny
odpływ liniowy, umieszczony bezpośrednio przy ścianie?
Czy może w odpływ punktowy, który bywa łatwiejszy
w montażu i czyszczeniu?

PEŁNA SZCZELNOŚĆ W SYSTEMIE
CIENKOWARSTWOWYM
■■ Skuteczne uszczelnienie
zgodne z normą, z kołnierzem
o szerokości powyżej 120 mm
■■ Wysokiej jakości profil ze stali
nierdzewnej o grubości 4 mm
z optymalnie wyprofilowanym
spadkiem
■■ Najnowocześniejsza technika
odprowadzania wody:
maksymalna wydajność odpływu,
bardzo łatwa w utrzymaniu
czystości konstrukcja
■■ Dwie wersje odpływu: wysokość
zabudowy już od 70 mm
Odpływ oferowany obecnie w dwóch
wersjach wzorniczych i czterech kolorach podstawowych. Na zamówienie
dostępne również kolory specjalne.

Więcej informacji na stronie
viega.pl/Cleviva
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Odpływ liniowy Advantix Cleviva o szerokości 54 mm jest aktualnie dostępny w trzech długościach z dwoma różnymi rusztami.
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Advantix Cleviva to odpowiedź firmy Viega na ten dylemat. Rozwiązanie to łączy zalety
klasycznego odpływu liniowego z atutami odpływu punktowego – a na dodatek jest
bardzo łatwe w montażu.
1

KOMPLETNY ZESTAW
Wprowadzając na rynek model Advantix Cleviva, firma
Viega oferuje kompletny, gotowy do montażu zestaw.
Poza samym profilem liniowym zawiera on wkład, sitko,
element do wyrównania wysokości, matę uszczelniającą
o powierzchni uszczelnienia ponad 120 mm, kołnierz
z rurą przyłączeniową DN 50 (możliwość przedłużenia
za pomocą rury wysokotemperaturowej) oraz odpływ
punktowy (w wersji standardowej lub o niewielkiej wysokości - do łazienek remontowanych). Opcjonalnie dostępny jest element wygłuszający lub przeciwpożarowy.

2

WYBÓR MIEJSCA
Odpływ Advantix Cleviva zamontujemy w dowolnym miejscu strefy prysznica: pośrodku, z boku lub bezpośrednio
przy ścianie. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji
odpływu, pozwalającej na obrócenie o 360°. Przy montażu
wystarczy ułożyć element wygłuszający, ustawić odpływ,
podłączyć przewód kanalizacyjny i dopasować kołnierz do
późniejszej wysokości jastrychu. Wysokość zamknięcia
wodnego wynosi 50 mm w przypadku standardowego
odpływu lub 25 mm dla wersji przeznaczonej do łazienek
remontowanych.

3

USZCZELNIENIE
Nową matę uszczelniającą wpina się łatwo klipsami
w kołnierz odpływu. Z pewnością ucieszy to glazurnika,
ponieważ można ją później wbudować w uszczelnienie
cienkowarstwowe bez ryzyka zabrudzenia i marszczenia. Mata znajduje się w komplecie oraz jest dołączona
do osobnego zestawu dla glazurnika.

4

ARANŻACJA ŁAZIENKI
Miejsce montażu odpływu liniowego to tylko jedna
z kwestii, nad którą trzeba się zastanowić przy projektowaniu łazienki. Co z wysokością okładziny podłogowej
i gdzie znajduje się optymalna pozycja w siatce glazury?
Te pytania pojawiają się z reguły dopiero na późniejszym
etapie budowy. Ale Advantix Cleviva ma na nie gotową
odpowiedź: dzięki elementowi do wyrównania wysokości
możemy zniwelować różnice w pionie nawet o 30 mm,
a w poziomie do 5 mm.

5

EFEKT KOŃCOWY
Zarówno w nowych, jak i remontowanych łazienkach
odpływ Advantix Cleviva będzie stanowił mocny akcent
wizualny. Jego długość (800, 1000 lub 1200 mm) można
precyzyjnie skrócić w zakresie do 300 mm. Ciekawą opcją
aranżacyjną jest także montaż kilku odpływów linowych
w jednym ciągu, od ściany do ściany.
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Kalkulator strat ciśnienia na stronie viega.pl

PRAKTYCZNE NARZĘDZIE DLA
PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW
Potrzebujesz szybko obliczyć średnicę rurociągu i stworzyć tabele strat ciśnienia?
Z nowym narzędziem firmy Viega jest to banalnie proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć.
Kalkulator można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Serwis”.
Zachęcamy do korzystania z niego podczas pracy z systemami instalacyjnymi Viega.
Komputery, tablety i smartfony stały się w ostatnich latach
nieodłącznym elementem pracy dla wykonawców i projektantów instalacji. Coraz chętniej korzystają oni z narzędzi
przyspieszających i upraszczających realizowane przez nich
zadania. Nasza firma odpowiada na ten trend i konsekwentnie wprowadza kolejne rozwiązania z zakresu optymalizacji
procesów projektowania i montażu systemów. Najnowszym
z nich jest wygodny w użyciu kalkulator strat ciśnienia.

JAK TO DZIAŁA?
Podobnie jak inne narzędzia firmy Viega, kalkulator charakteryzuje się przejrzystym układem graficznym i intuicyjną
obsługą. Wystarczy wybrać jeden z naszych systemów
instalacyjnych do instalacji wody użytkowej, grzewczych
i gazowych, a następnie określić natężenie przepływu i straty
ciśnienia dla danego odcinka rurociągu. Jako wynik zostaną
wyświetlone średnice poszczególnych rur oraz tabela strat
ciśnienia dla całego układu. Na koniec można wyeksportować wszystkie dane do pliku PDF. Pozwala to szybko
i wygodnie zaprojektować bezpieczną i ekonomiczną
instalację bez konieczności korzystania z innych narzędzi
obliczeniowych.

Więcej informacji: viega.pl/Kalkulator-strat-cisnienia
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Viega News

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
PRESSGUN-PRESS BOOSTER
Press Booster to specjalna przystawka wzmacniająca siłę
zaprasowania, stosowana z zaciskarkami Viega Pressgun do
kształtek Megapress XL. Przy wykonywaniu takiego połączenia
wykonywane jest zaprasowanie w dwóch etapach. Podczas
pierwszego zaciskarka przesuwa do przodu głowicę rolkową
Press Booster i wciska kulki szczęk przegubowych w punkty
osadzenia pierścienia zaciskowego, wytwarzając przy tym
ciśnienie. Następujący tuż potem drugi etap kończy całą
operację zaprasowaniem, po czym urządzenie cofa się
automatycznie. Dzięki niewielkiej masie, paskowi na ramię oraz
ergonomicznemu uchwytowi obsługa przystawki jest wyjątkowo prosta i bezpieczna. Press Booster stanowi duże ułatwienie przy układaniu instalacji o średnicy do 4” podczas
pracy na większej wysokości i w trudno dostępnych miejscach.
Więcej informacji na stronie viega.pl/Megapress

NOWE OPAKOWANIA ADVANTIX VARIO
Odpływy liniowe to od lat jeden z najważniejszych trendów łazienkowych, ale wybór
takiego produktu nie zawsze jest dla klienta sprawą oczywistą. Nie każdy potrafi
wyobrazić sobie, jak wygląda zainstalowany odpływ i w jaki sposób się go montuje.
Dlatego właśnie firma Viega wprowadziła nowe opakowania handlowe dla swojego
najpopularniejszego modelu Advantix Vario. Umieszczono na nich kolorowe rysunki
montażowe oraz zdjęcia aranżacyjne, dzięki którym potencjalny klient od razu widzi
co kupuje i jakie elementy znajdują się w pudełku. W ten sposób może łatwo zwizualizować sobie, jak odpływ będzie wyglądał w jego łazience. Seria Advantix Vario
to innowacyjne odpływy podłogowe i ścienne, pozwalające na płynną regulację
długości w zakresie od 300 do 1200 mm, poprzez przycięcie korpusu i rusztu na
pożądany wymiar.
Więcej informacji o produkcie na stronie: viega.pl/Advantixvario

NOWE PROSPEKTY
System Prevista to prawdziwy przełom w dziedzinie techniki zabudowy
podtynkowej, dlatego chcemy przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat jego zalet i możliwości. Zachęcamy do zapoznania się
z dwoma nowymi prospektami, które
są już dostępne na naszej stronie internetowej. Pierwszy poświęcony jest
systemowi jako całości, a drugi nowej
gamie przycisków uruchamiających
Visign. Zamieściliśmy w nich zarówno
wszystkie dane techniczne i informacje montażowe, jak i atrakcyjne zdjęcia
oraz inspiracje wzornicze.
Prospekty znajdą Państwo
pod adresem: viega.pl/Prospekty

Viega Profipress

Jeden system, tak wiele możliwości
Sprawdzony w milionach instalacji

PL 6/2019

viega.pl/Profipress

Szybki, czysty i bezpieczny montaż
Profipress to ekonomiczny system łączenia rur miedzianych, nadający się do niemal
wszystkich obszarów zastosowań. Złączki oznaczone kolorem zielonym przeznaczone
są do wody użytkowej i ogrzewania, żółtym – do gazu, a białym – do kolektorów próżniowych. Wygodna technika zaprasowywania skraca czas montażu, a profil SC-Contur
gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. Viega. Connected in quality.

