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Drodzy Czytelnicy,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jesienne wydanie 
Viegajournal, które podobnie jak cały rok 2019 w naszej firmie, 
pełne jest nowości i ciekawych projektów. Doskonale wiemy, 
że samo wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania to dopiero 
początek sukcesu, dlatego tak dużą wagę przykładamy do poka-
zywania klientom i partnerom praktycznych korzyści, wynikają-
cych ze stosowania naszych produktów. Takie właśnie informacje 
znajdą Państwo w naszym biuletynie. 

Przyciski uruchamiające to jeden z detali łazienkowych, który 
często pozostaje nieco w cieniu, ale my w firmie Viega wierzymy, 
że właśnie takie szczegóły czynią całość aranżacji kompletną 
i nadają jej charakter. Ta filozofia wyraża się w nowych modelach 
z serii Visign for More i Visign for Style. Połączenie doskonałej 
technologii z wysokiej jakości materiałami i designem pozwala 
architektom i klientom stworzyć indywidualne projekty, odpowia-
dające ich oczekiwaniom. W bieżącym wydaniu przygotowaliśmy 
dla Państwa bogato ilustrowany materiał na ten temat. 

Polski rynek instalacyjny konsekwentnie się rozwija, co wiąże się 
naturalnie z dążeniem do wyższych standardów. Z przyjemnością 
zauważam, że inwestorzy i wykonawcy coraz częściej stawiają 
na sprawdzone, markowe rozwiązania, które gwarantują trwałość 
i bezpieczeństwo. Przykładem jest chociażby fabryka mano-
metrów i ciśnieniomierzy firmy WIKA, gdzie kluczowe instalacje 
przemysłowe wykonano w systemach zaprasowywanych Viega. 

Analogiczną sytuację mamy w przypadku instalacji sanitarnych 
w wysokiej klasy obiektach. Pięciogwiazdkowy The Bridge Wrocław 
to kolejny prestiżowy hotel, w którym projektanci postawili 
na cieszące się uznaniem odpływy liniowe Advantix Vario. Więcej 
informacji na temat praktycznego zastosowania wymienionych 
rozwiązań Viega znajdą Państwo w reportażach na kolejnych 
stronach naszego biuletynu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Lange
Dyrektor Viega Sp. z o.o.

Viega. Connected in quality.
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NAJLEPSZY DESIGN DLA TECHNIKI 
ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Viega Visign: nowe przyciski uruchamiające do systemu Prevista

Wyraziste akcenty, nowoczesne wzornictwo i najwyższa jakość materiałów: nowe przyciski 
uruchamiające Viega do systemu Prevista umożliwiają indywidualną aranżację łazienki. 

ZMIANA POSTRZEGANIA ŁAZIENKI
Łazienka już dawno przestała pełnić rolę wyłącznie pomieszczenia 
funkcjonalnego. Dzisiaj jest ona jednym z najważniejszych miejsc 
w domu, w którym nie tylko dbamy o higienę, ale również chcemy 
się zrelaksować i czuć przyjemnie. Dlatego kluczowe przy wyborze 
rozwiązań sanitarnych stają się oferowane przez nie możliwości 
realizacji indywidualnych koncepcji aranżacyjnych i zaprojektowania 
łazienki według własnych potrzeb.

Nowa gama przycisków uruchamiających Viega pozwala spełnić 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Oferuje 
modele do każdego typu łazienek, odpowiadające różnorodnym 
gustom: od prostych, regularnych linii, po bardziej emocjonalne, 
od purystycznych form po ekstrawaganckie. 

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
W zakresie materiałów Viega zapewnia niemal nieograniczoną 
różnorodność: od fornirowanych powierzchni drewnianych 
i szczotkowanej stali nierdzewnej, po szkło i wysokiej klasy 
tworzywa sztuczne w wielu odcieniach. Duży wybór kolorów 
pozwala nadać aranżacji bardzo indywidualny charakter. Liczne 
modele przycisków uruchamiających Visign można zamówić 
na życzenie w atrakcyjnych kolorach metalicznych i specjalnych.

Przyciski uruchamiające firmy Viega zaprojektowane przez 
renomowane studio ARTEFAKT stanowią unikalny akcent 
stylistyczny w każdej łazience, wpływający na wizualną 
spójność i atrakcyjność całego pomieszczenia.  
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Zgodne z najnowszymi trendami: nowe przyciski uruchamiające Visign spełnią 
każde życzenie klienta w zakresie aranżacji. Więcej informacji na ten temat 
zamieściliśmy na kolejnych stronach. 

Dobry projekt to nie tylko znalezienie właściwej formy, 
lecz znalezienie właściwej formy we właściwym czasie

Achim Pohl, CEO i projektant studia
ARTEFAKT design

Renomowane studio ARTEFAKT zaprojektowało przyciski 
uruchamiające dla firmy Viega, wyznaczając tym samym nowe 

standardy w zakresie wzornictwa, formy i materiału. 
Seria Visign to produkty zawsze na czasie, które przemienią 

każdą łazienkę w wyjątkowe miejsce relaksu.

Nowości produktowe  5



Indywidualny design i technologia, 
która pozwala na harmonijne 
wkomponowanie przycisku 
w aranżację łazienki: 
modele montowane na równi 
z powierzchnią ściany stanowią 
ciekawy element dekoracyjny. 

Ramka z oświetleniem LED 
i czujnikami zbliżeniowymi: orientacja 
w ciemności i atrakcyjny design.

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ
Z taką samą starannością, z jaką dopasowano design 
i powierzchnie przycisków uruchamiających, dopracowano 
również wewnętrzne elementy systemu podtynkowego. 
Wszystkie nowe przyciski Visign są kompatybilne z ujed-
noliconą spłuczką Prevista. Montuje się je błyskawicznie 
bez użycia narzędzi. Rodzaj instalowanego przycisku jest 
zatem wyłącznie kwestią gustu, a nie ograniczeń technicz-
nych – również w przypadku zmiany wystroju łazienki. 

I STAŁO SIĘ ŚWIATŁO
Starannie dobrane oświetlenie jest bardzo ważnym tematem 
w nowoczesnych łazienkach, dlatego uruchamiane elektro-
nicznie przyciski firmy Viega można na życzenie wyposażyć 
w podświetlenie LED. Naturalne białe światło pełni zarówno 
rolę funkcjonalną - pomaga w orientacji w ciemności, jak 
i zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu. Jednocze-
śnie jest ono na tyle subtelne, że nie koliduje z głównym 
oświetleniem łazienki.

CZYSTA SPRAWA
Nowe, bezdotykowe przyciski uruchamiające łączą wyso-
kiej klasy wzornictwo z wyjątkowym poziomem higieny. 
Dzięki temu użytkownikowi pozostaje tylko jedno przyjemne 
zadanie: wybrać najlepiej pasujący do łazienki przycisk 
uruchamiający Visign.  

Informacje na temat wszystkich dostępnych modeli 
można znaleźć w prospekcie poświęconym przyciskom 
uruchamiającym oraz korzystając z internetowego 
konfiguratora: viega.pl/Konfigurator-przyciskow

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY W SKRÓCIE 

 ■ Wszystkie przyciski uruchamiające kompatybilne 
z tą samą spłuczką

 ■ Ramka z oświetleniem LED dla orientacji w ciemności
 ■ Optymalne dopasowanie do ściany dzięki opcji 
montażu na równi z powierzchnią płytek

 ■ Funkcja higieny gwarantująca, 
że z rur płynie zawsze czysta woda

 ■ Indywidualny design oraz różnorodne kolory 
i wersje wykończenia

 ■ Inteligentne uruchamianie zdalne z modelami 
Visign for More 200 i Visign for Style 23

Więcej zalet opisaliśmy w prospekcie Visign i na stronie 
viega.pl/Visign
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Przycisk Visign for More 205 sensitive 
wyraźnie sygnalizuje bezdotykowe uruchamianie, 
dzięki podświetlonej pikselowej chmurce. 

Powierzchnie z wysokiej jakości materiałów i możliwość wyboru 
indywidualnej kolorystyki: system Viega Prevista nie stawia żadnych 
ograniczeń przy projektowaniu łazienki.

Nowe przyciski uruchamiajace Visign: doskonały design dla techniki zabudowy podtynkowej nowej generacji. 
viega.pl/Prevista

Pokrętło o organicznym 
kształcie z oświetleniem 
LED zapewnia optymalną 
orientację w ciemności. 

Nowości produktowe  7
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W eleganckich hotelach dużą wagę przywiązuje się do estetyki wszystkich elementów 
wyposażenia wnętrz, w tym również rozwiązań sanitarnych stosowanych w łazienkach. 
Projektanci z pracowni FORUM Architekci, odpowiedzialni za projekt hotelu The Bridge 
Wrocław postawili między innymi na minimalistyczne odpływy liniowe Advantix Vario. 
Za ich wyborem przemawiał wysokiej jakości design oraz unikalne na rynku zalety montażowe.

Hotel The Bridge Wrocław na Ostrowie Tumskim przyjął 
pierwszych gości 1 sierpnia br. Inwestycja warta 150 mln zł 
powstała na Placu Katedralnym w miejscu, gdzie przed 
laty znajdowała się przychodnia studencka. Sześciopię-
trowy hotel oferuje swoim gościom 184 pokoje, w tym 17 
apartamentów, a także 3 sale konferencyjne oraz liczącą 
500 m² salę balową z rozkładanym parkietem i wyjściem 
do ogrodu. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu we wnętrzach wykorzystano podobizny 
słynnych postaci historycznych związanych z miastem. 
Z wyjątkową starannością zaprojektowano również łazienki 
w pokojach dla gości oraz w strefie SPA. Jednym z za-
stosowanych przez architektów rozwiązań są odpływy 
liniowe Advantix Vario, charakteryzujące się płynną regulacją 
długości w zakresie od 300 do 1200 mm. 

Estetyka i elastyczność montażowa:

ODPŁYWY LINIOWE ADVANTIX VARIO
W HOTELU THE BRIDGE WROCŁAW

Jeden z odpływów
Advantix Vario
zamontowanych
w części SPA

Hotel The Bridge Wrocław otrzymał w listopadzie prestiżową nagrodę CIJ Award w kategorii Best Architecture Development 2019. 
foto Tacit



FUNKCJONALNY DESIGN
Produkty firmy Viega zostały zainstalowane w łazienkach 
pokojów dla niepełnosprawnych oraz w strefie SPA. Łącznie 
wykorzystano 11 odpływów Advantix Vario, w tym 4 w ukła-
dzie podwójnym. Dzięki połączeniu ze sobą dwóch odpły-
wów powstały odwodnienia sięgające od ściany do ściany. 
Pozwoliło to na uzyskanie spadków po całej powierzchni, 
bez konieczności cięcia wielkoformatowych spieków, 
z których wykonana jest posadzka. Takie rozwiązanie jest 
zarazem bardzo funkcjonalne, jak i atrakcyjne wizualnie. 
Żeby cała aranżacja wyglądała harmonijnie, architekci wy-
brali odpływy z czarnymi rusztami, które doskonale pasują 
do ciemnej posadzki.

UNIKALNE ZALETY MONTAŻOWE
Kolejnym istotnym kryterium zastosowania przez projektan-
tów odpływów Advantix Vario była stosunkowo niewielka 
ilość dostępnego miejsca pod posadzką. Z tego powodu 
w hotelu The Bridge Wrocław wykorzystano wersję do re-
montów o obniżonej głębokości zabudowy, jedynie 70 mm. 
Mimo płaskiego korpusu wydajność odwodnienia wynosi 
min. 0,55 l/s, a w tym przypadku została ona dodatkowo 
podwojona przez połączenie ze sobą dwóch odpływów. 
Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm skutecznie zabez-
piecza przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.  
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Z odpływami Advantix Vario pracowaliśmy
po raz pierwszy i jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tego rozwiązania.
Ponieważ realizacja dotyczyła hotelu 

pięciogwiazdkowego to produkt 
musiał spełnić przede wszystkim 
wysokie wymagania estetyczne.

Odpływ firmy Viega to wąska szczelina, 
która została tutaj harmonijnie wkomponowana

pomiędzy wielkoformatowe płyty 
ze spieków kwarcowych. 

Ponadto połączenie ze sobą dwóch odpływów
Advantix Vario pozwoliło zaprojektować 

odwodnienie na całej długości pomieszczenia,
co wygląda bardzo efektownie. 

Drugim kryterium wyboru tego produktu
były uwarunkowania budowlane,

w które mogliśmy się wpasować dzięki 
niewielkiej głębokości zabudowy tego odpływu.

Michał Goncerzewicz,
Forum Architekci, główny architekt projektu

Dzięki połączeniu dwóch odpływów, w łazienkach 
dla niepełnosprawnych powstały odwodnienia sięgające 
od ściany do ściany.

Syfon podtynkowy Viega zamontowany pod umywalką
dla niepełnosprawnych



Więcej informacji na temat techniki odprowadzania wody 
firmy Viega znajdą Państwo na stronie:  
viega.pl

Wielu klientów wciąż decyduje się na prysznic 
z tradycyjnym brodzikiem ze względu na łatwy montaż 
i niższą cenę, w porównaniu z odpływem na pozio-
mie posadzki. Viega oferuje tutaj szereg produktów 
łączących doskonałe parametry techniczne z ele-
ganckim wzornictwem. Warto zwrócić uwagę zwłasz-
cza na rozwiązania przeznaczone do sytuacji mon-
tażowych, gdzie mamy do czynienia z wyjątkowymi 
wymaganiami. 

Podobnie jest w przypadku syfonów podumywalkowych. 
Ten niepozorny element wyposażenia łazienki, często ma 
istotny wpływ na optymalne wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni.

100% PONAD NORMĘ
Do pryszniców o wyjątkowo dużym przepływie wody, 
proponujemy odpływ Tempoplex Plus o wydajności 
0,85 l/s – czyli ponad 100% większej niż wymaga norma 
PN-EN 274-1. Takie parametry są wystarczające praktycz-
nie w każdej sytuacji projektowej. Czyszczony od góry syfon 
wyposażony jest w poziomą rurę odpływową z przestaw-
nym przegubem kulowym i chromowany kołpak. Wyso-
kość zabudowy tego odpływu wynosi 90 mm. Podwójne 
uszczelnienie gwarantuje bezpieczeństwo i długotrwałą, 
bezproblemową eksploatację. Kolejną zaletą jest proste 
czyszczenie. Umożliwia je wyjmowany syfon, gwarantujący 
łatwy dostęp do korpusu i specjalny korek, który wyciąga 
się jednym ruchem ręki.
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Odpływy do brodzików i syfony Viega

ROZWIĄZANIA
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Firma Viega od wielu lat należy do liderów w dziedzinie techniki odprowadzania wody. Nasze 
produkty łączą w sobie innowacyjne rozwiązania techniczne i atrakcyjny design. Dlatego zawsze 
stanowią optymalny wybór przy projektowaniu instalacji sanitarnych. Oczekiwania dzisiejszych 
klientów są bardzo zróżnicowane, podobnie jak ich łazienki. Oferta firmy Viega obejmuje również 
rozwiązania przeznaczone do wyjątkowych sytuacji montażowych. 



GDY CIASNO POD UMYWALKĄ
W wielu łazienkach problemem bywa również niewielka 
przestrzeń pod umywalką. Tutaj także z pomocą przycho-
dzą funkcjonalne rozwiązania firmy Viega. Kiedy miejsca 
pod umywalką jest naprawdę mało lub chcemy zamontować 
tam szafkę, doskonałym wyborem będzie syfon podtyn-
kowy Viega z płytką maskującą z tworzywa sztucznego 
w kolorze białym lub chromowanym. Łuk odpływowy jest 
dostępny w wersji z tworzywa sztucznego lub z chromo-
wanego mosiądzu.

Innym rozwiązaniem oszczędzającym miejsce pod umy-
walką może być syfon natynkowy z tworzywa sztucznego, 
przestawny na wysokość od 45 do 310 mm.
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IDEALNY PRZY REMONTACH
Model Tempoplex 60 przekonuje z kolei najniższą wyso-
kością zabudowy – jedynie 60 mm, dzięki czemu ideal-
nie sprawdza się przy remontach łazienek. Komplet ten 
możemy zamontować nawet w sytuacji, kiedy przestrzeń 
pod brodzikiem jest wyjątkowo niewielka. Wydajność 
odpływu wynosi przy tym 0,55 l/s, co jest wartością 
zupełnie wystarczającą dla standardowych pryszniców.

Podłączenie pralki często bywa kłopotliwe, zwłaszcza 
w małych łazienkach, gdzie liczy się optymalne wykorzysta-
nie dostępnego miejsca. Praktycznym wyborem w takiej sy-
tuacji może okazać się butelkowy syfon umywalkowy Viega 
ze zintegrowanym przyłączem do węża odprowadzającego 
wodę odpływową. Wykonany jest on z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego a butelka ma średnicę 50 mm.  
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Jeden system do wszystkich zastosowań

PROFIPRESS – SYSTEM
KTÓRY POŁĄCZY WSZYSTKO
Firma Viega od lat upowszechnia na polskim rynku nowoczesną technikę łączenia rur 
miedzianych poprzez zaprasowywanie na zimno. System Profipress G przyjął się już 
na dobre w instalacjach gazowych. Zadecydował o tym szybszy montaż i wyższy poziom 
bezpieczeństwa pracy. Połączenia zaprasowywane z miedzi to jednak równie skuteczne 
i ekonomiczne rozwiązanie w instalacjach wody użytkowej, grzewczych czy solarnych. 

Profipress to sprawdzony w milionach instalacji system 
kształtek zaprasowywanych z miedzi, przeznaczonych do 
łączenia klasycznych rur miedzianych zgodnych z normą 
PN-EN 1057.  Nowoczesna technologia zaprasowywania 
skraca czas montażu nawet o 50% w porównaniu z luto-
waniem. Jednocześnie montaż jest dużo łatwiejszy i bez-
pieczniejszy, ponieważ unikamy pracy z otwartym płomie-
niem, lutem i topnikiem. To szczególnie ważne podczas 
wykonywania instalacji w gotowych już budynkach lub przy 
remontach. Wszystkie złączki Profipress wyposażone są 
w charakterystyczny dla firmy Viega profil SC-Contur, 

gwarantujący nieszczelność niezaprasowanych przez 
pomyłkę połączeń. Dzięki temu zostaną one natychmiast 
zauważone podczas próby szczelności. 

Profipress charakteryzuje się największą wszechstronno-
ścią ze wszystkich systemów firmy Viega. Decyduje o tym 
zarówno materiał – miedź, jak i niezwykle szeroka oferta 
artykułów do najróżniejszych zastosowań. W zależności 
od przeznaczenia, elementy systemowe oznaczone są 
odpowiednimi kolorami, by wykluczyć możliwość pomyłki 
na placu budowy.

Więcej informacji na temat szerokiej oferty Profipress 
znajdą państwo na naszej stronie internetowej:   
viega.pl/Profipress
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INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ I GRZEWCZE
Kształtki Profipress oznaczone zieloną kropką i wyposażone 
w uszczelkę z EPDM przeznaczone są do instalacji wody 
użytkowej i grzewczych. Asortyment złożony z ponad 800 ar-
tykułów pozwala zrealizować niemal każdy projekt. Elementy 
systemowe dostępne są w średnicach od 12 do 108 mm, 
również w wymiarze pośrednim 64 mm, który wyróżnia 
firmę Viega spośród konkurentów. 

INSTALACJE GAZOWE
Dziesięć lat temu firma Viega jako pierwsza wprowadziła 
na polski rynek technologię zaprasowywania w instalacjach 
gazowych. Była to prawdziwa rewolucja, która od razu zy-
skała uznanie w oczach wykonawców i inwestorów. Złączki 
Profipress G oznaczone są kolorem żółtym, a uszczelka 
wykonana jest tutaj z HNBR. Oferta obejmuje elementy 
w średnicach od 12 do 54 mm. Mogą być one stosowane 
także w przewodach oleju opałowego i napędowego. 

DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH
System Profipress S gwarantuje bezpieczne połączenia 
przy wyższych temperaturach, na przykład w instalacjach 
solarnych, sieciach ciepłowniczych lub niskociśnieniowych 
stacjach pary. Jego elementy mogą bezpiecznie pracować 
w temperaturze do 140°C. Oferta obejmuje złączki ozna-
czone białą kropką o średnicach od 12 do 35 mm z ele-
mentem uszczelniającym z FKM zamontowanym fabrycznie. 
Przy średnicach od 42 do 108 mm uszczelkę z FKM można 
zamontować samodzielnie w kształtkach Profipress.  

    instalacja co, 
woda użytkowa, 
kolektory płaskie

   gaz, olej

   kolektory próżniowe

Opatentowany profil SC-Contur pozwala natychmiast zauważyć 
niezaprasowane przez pomyłkę połączenie podczas próby szczelności. 
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Instalacje w zakładach produkcyjnych muszą być przygotowane na duże obciążenia eksploatacyjne. 
Trwałość i bezpieczeństwo są tutaj sprawą absolutnie priorytetową. Dlatego w nowej hali fabryki 
WIKA we Włocławku postawiono na systemy zaprasowywane Viega z miedzi i stali nierdzewnej. 
Wykonano w nich instalacje przemysłowe i wody użytkowej. 

Systemy Sanpress Inox i Profipress w fabryce firmy WIKA Polska

PRZEMYSŁ WYBIERA SPRAWDZONE 
ROZWIĄZANIA VIEGA.

WIKA Polska to kontynuacja 100-letniej tradycji Kujawskiej 
Fabryki Manometrów, której historia sięga 1916 r. W grudniu 
2000 r. KFM połączyła się z partnerem strategicznym WIKA 
Alexander Wiegand GmbH & Co. i od tego czasu stanowi część 
międzynarodowego koncernu. Obecnie z linii produkcyjnych 
we Włocławku schodzi ponad 31 mln przyrządów rocznie a po-
wierzchnia produkcyjna wynosi 22 333 m². Priorytetową rolę 
w polityce firmy odgrywa zachowanie najwyższych standar-
dów jakości. Dotyczy to nie tylko samego procesu produkcji, 
ale również całej infrastruktury technicznej, w tym instalacji 
wewnętrznych. Sprawdzone produkty firmy Viega doskonale 
spełniają te kryteria. 

BEZPIECZNE, TRWAŁE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
System Sanpress Inox został zastosowany w instalacjach wody 
użytkowej i technologicznej (średnice do 108 mm) oraz wody 
demineralizowanej (do 64 mm). Stal nierdzewna, z której wypro-
dukowane są rury i złączki, to najlepsze możliwe rozwiązanie pod 
względem odporności na korozję. W połączeniu z bezpieczną 
techniką zaprasowywania na zimno, materiał ten daje gwaran-
cję wieloletniej trwałości instalacji, bezawaryjnej eksploatacji 
i niezawodnego działania. 

Z systemami Viega pracowaliśmy już wcześniej, 
przy montażu instalacji w innych halach. 

Zarówno inwestor, jak i my, jako firma 
wykonawcza jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tego rozwiązania. Technika zaprasowywania 
niesamowicie ułatwia i przyspiesza prace, 

zwłaszcza przy dużych średnicach. 
Montaż jest znacznie dokładniejszy 

i bezpieczniejszy niż w przypadku spawania 
czy lutowania. 

Piotr Kurlapski, inżynier budowy w firmie Hydro-Kan

Instalacje mediów specjalnych zasilających maszyny produkcyjne
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Innym rozwiązaniem firmy Viega wykorzystanym w nowej 
hali montażowej we Włocławku jest Profipress, sprawdzony 
system kształtek zaprasowywanych z miedzi i brązu, przezna-
czonych do łączenia klasycznych rur miedzianych zgodnych 
z normą PN-EN 1057. Wykonano w nim instalacje argonu 
(średnice do 22 mm), próżniową (do 64 mm), oleju silikonowego 
(do 64 mm), gliceryny (do 64 mm) oraz sprężonego powietrza 
(do 108 mm). 

W przypadku fabryki WIKA bardzo ważną sprawą było też za-
pewnienie ściśle określonego ciśnienia w instalacjach, ponie-
waż może to mieć wpływ na jakość końcową wytwarzanych 
tam produktów. Sprawdzone systemy zaprasowywane Viega 
gwarantują precyzyjne utrzymanie tych parametrów. Instalacje 
wody użytkowej, technologicznej i demineralizowanej pracują 
przy stałym ciśnieniu 6 bar. Dla instalacji argonu jest to 5 bar, 
dla gliceryny 5,6 bara, a dla sprężonego powietrza 10,5 bara.  

Tranzyty instalacji w nowej hali produkcyjnej fabryki WIKA

Instalacje w halach produkcyjnych wymagają różnorodnych materiałów. W fabryce WIKA zastosowano 
min. rury z miedzi, stali węglowej oraz stali nierdzewnej w średnicach od 12 do 108 mm.

Bezpieczna instalacja w hali, na której produkcja odbywa się bez żadnych 
przerw

Dzięki systemom zaprasowywanym montaż rurociągów pod dachem 
na wysokości kilkunastu metrów był łatwy i bezpieczny. 
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POSTAW NA PRZEMYŚLANE 
ROZWIĄZANIA!

Jestem SMARTpress

W tym roku nasza firma po raz drugi przeprowadziła akcję promocyjną, skierowaną do wykonawców, 
pracujących z systemem Viega Smartpress. Na instalatorów kupujących złączki czekały 
atrakcyjne nagrody, między innymi ubrania i narzędzia, przyznawane im w zależności od sumy 
zgromadzonych punktów. 

Viega od wielu lat konsekwentnie promuje na polskim 
rynku technologię zaprasowywania na zimno. Wpro-
wadzony dwa lata temu system Smartpress stanowił 
prawdziwą rewolucję w zakresie łączenia tą techniką rur 
wielowarstwowych. Coraz więcej instalatorów przekonuje 
się do tego rozwiązania, dostrzegając jego niewątpliwe 
zalety montażowe. 

SZYBKI I BEZPIECZNY MONTAŻ
Viega Smartpress to innowacyjny system rur wielo-
warstwowych łączonych kształtkami z brązu i stali 
nierdzewnej. Metalowe złączki nie mają o-ringu, a więc 
odpada konieczność czasochłonnej kalibracji końców rur. 
Dodatkowo nowoczesna technologia zaprasowywania 
na zimno, znacznie przyspiesza montaż i zwiększa 
bezpieczeństwo pracy. Eliminujemy również ryzyko 
uszkodzenia ścian czy wyposażenia pomieszczeń, co 
jest istotne zwłaszcza podczas realizowania projektów 
w gotowych już budynkach. 

MINIMALNE STRATY CIŚNIENIA
Złączki Smartpress posiadają odporne na duże obcią-
żenia korpusy ze stali nierdzewnej. Założona na nie rura  
zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie na całej 
powierzchni. Najważniejszą zaletą uszczelnienia 
powierzchniowego jest możliwość uzyskania cienkiej 
ścianki kształtki a tym samym zmniejszenie strat ciśnie-
nia na złączkach. Miejsca zmiany kierunku przepływu 
w korpusie podstawowym złączek Viega Smartpress 
mają kształt optymalny dla przepływu. Charakteryzują 
się więc bardzo niskim współczynnikiem oporu miej-
scowego. Dzięki niewielkim oporom hydraulicznym już 
na etapie projektowania instalacji możemy przyjąć 
mniejszą średnicę przewodów. Pozwala to na wyraźne 
obniżenie kosztów materiałowych.  
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System Viega Smartpress cieszy się coraz większą 
popularnością wśród wykonawców. Jednym z powodów 
jest wyjątkowo elastyczna rura, którą łatwo się układa. 

SYSTEM VIEGA SMARTPRESS OCZAMI BRANŻY

System Smartpress staje się coraz bardziej 
rozpoznawalny wśród instalatorów, co bardzo 
mnie cieszy. Sam z pełnym przekonaniem 
polecam im ten produkt, ponieważ złączki bez 
o-ringów naprawdę ułatwiają prace montażowe. 
Akcja promocyjna przełożyła się w naszej firmie 
na znaczny wzrost sprzedaży systemu Smartpress 
w tym okresie. Nagrody były dobrze dopasowane 
do potrzeb instalatorów i zachęcały ich do rywa-
lizacji.

Wojciech Dębski,
właściciel hurtowni Hydrolim Limanowa

W systemie Smartpress pracuję na co dzień, 
ponieważ metalowe złączki zaprasowywane bez 
o-ringów oszczędzają bardzo dużo czasu przy 
montażu. Od kiedy w Niemczech zetknąłem się 
z techniką zaprasowywania, wybieram głównie 
rozwiązania instalacyjne firmy Viega. Akcja pro-
mocyjna Jestem SMARTpress stanowi dodatkową 
motywację, gdyż nagrodami są przedmioty bardzo 
przydatne w naszej codziennej pracy.

Wiesław Biernat,
właściciel firmy wykonawczej WU&EF Hydraulik

Z mojego punktu widzenia, jako przedstawiciela 
handlowego, promocja odniosła znakomite efekty. 
Instalatorzy bardzo lubią i cenią ubrania robocze 
oznaczone marką Viega, które były nagrodami, 
co stanowiło istotną motywację do większych 
i częstszych zakupów systemu Smartpress. Dzięki 
tej akcji zacząłem na przykład sprzedawać krążki 
500-metrowe. Ponadto akcja zwiększyła też zain-
teresowanie innymi produktami Viega.

Daniel Milewski,
przedstawiciel regionalny w hurtowni Technosan

Akcja promocyjna Jestem SMARTpress niewąt-
pliwe stanowiła dodatkową motywację dla insta-
latorów do zakupu tego produktu. Biorąc w niej 
udział wykonawcy mogli skompletować sobie ze-
staw profesjonalnych narzędzi, takich jak szczęki, 
nożyce, czy rozwijak, ułatwiających codzienną 
pracę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 
ubrania robocze. Mają one dodatkowo wartość 
promocyjną dla firmy, ponieważ instalatorzy, którzy 
widzą je u kolegów, również chcą mieć takie same.

Wojciech Walocha,
współwłaściciel firmy Jamar

System Smartpress doskonale się przyjął wśród instalatorów, z którymi współpracujemy i obecnie to u nas 
najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Wykonawcy podkreślają łatwość, z jaką można rozkładać 
rurę i unikalne zalety montażowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również ubrania robocze, będące 
nagrodami w akcji promocyjnej. Instalatorzy cenią je za estetyczny wygląd i wysoką jakość, dzięki czemu chętnie 
noszą je podczas codziennej pracy.

Paweł Olszewski, właściciel sklepu instalacyjnego Olszewski Technika Grzewcza
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Projekt odwodnienia w pięciu krokach:

KONFIGURATOR ADVANTIX
NA STRONIE VIEGA.PL
Gama Advantix oferuje wyjątkowo szeroki wybór różnorodnych rozwiązań w zakresie 
odprowadzania wody. W jaki sposób szybko znaleźć to, które będzie optymalne dla konkretnej 
łazienki i sytuacji montażowej? Firma Viega poleca korzystanie z internetowego konfiguratora. 
Obejmuje on wszystkie produkty, łącznie z najnowszym modelem Advantix Cleviva, 
stanowiącym kombinację odpływu liniowego i punktowego. 

Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie do odprowa-
dzania wody spod prysznica. Projektant i instalator muszą 
rozważyć wiele kwestii, takich jak wymagana wydajność 
odpływu, zachowanie odpowiedniego spadku czy sposób 
uszczelnienia. Doskonałą pomocą przy tych decyzjach 

jest wygodny konfigurator do naszych odwodnień pod-
łogowych. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby wybrać 
odpowiedni wariant i sporządzić gotową listę produktów 
do zamówienia.  

Konfigurator jest dostępny pod adresem:   
viega.pl/KonfiguratorAdvantix

Oto, jak wyglądają poszczególne etapy procesu konfiguracji na przykładzie odpływu Advantix Cleviva. 

Konfigurator odpływów podłogowych z serii Advantix 
to wygodne narzędzie, pozwalające na fachowy dobór 
rozwiązań do odprowadzania wody o wysokich walorach 
estetycznych i funkcjonalnych w każdej sytuacji montażo-
wej. Można z niego korzystać za pośrednictwem kompu-
tera, tabletu lub smartfona, a obsługa jest bardzo łatwa 
i intuicyjna.

Krok 1
Wybieramy rodzaj
odpływu z oferty 
Advantix.
Może to być odpływ
liniowy, punktowy
lub wersja
z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym.
W tym przypadku
zaznaczamy
odpływ liniowy.

Krok 2
Określamy
konstrukcję podłogi
i wpisujemy wysokość 
zabudowy
poszczególnych warstw.
Na tym etapie
wskazujemy też
rodzaj uszczelnienia. 

Krok 3
Wybieramy konkretny 
model odwodnienia, 
czyli w naszym
przypadku
Advantix Cleviva.
Określamy również
długość odpływu. 

Krok 4
Na tym etapie
podejmujemy decyzję
o wyborze rusztu.
Dla odpływu
Advantix Cleviva
może to być wkład
ze stali nierdzewnej
Visign C1
(z jedną szczeliną)
lub C2
(z dwiema szczelinami).

Krok 5
Otrzymujemy wyniki 
procesu konfiguracji 
odwodnienia wraz 
z listą materiałową 
i wskazówkami 
montażowymi. 
Dane możemy 
następnie wydrukować, 
wysłać poprzez e-mail 
lub zapisać jako plik CSV. 

1 2 3 4 5
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

PRZEZ KOD QR DO WAŻNYCH
INFORMACJI O PRODUKCIE
Jeśli kupili Państwo jeden z pro-
duktów Viega, ale potrzebują więcej 
informacji przed montażem, wystar-
czy wziąć do ręki smartfona. Na opa-
kowaniu umieszczony jest kod QR. 
Po jego zeskanowaniu, zostaną 
Państwo przeniesieni do żądanego 
produktu na naszej stronie interneto-
wej. Oprócz tabeli artykułów i instruk-
cji montażu znajdują się tam również 
odpowiednie certyfikaty i rysunki 
techniczne.

REFERENCJE MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
Jesienią miała miejsce kolejna odsłona 
naszej kampanii wizerunkowej, której 
„bohaterami” są znane obiekty refe-
rencyjne na całym świecie. Nowe mo-
tywy reklamowe można było zobaczyć 
w prasie branżowej i czasopismach 
skierowanych do architektów, a także 
na portalach internetowych. Wśród za-
prezentowanych obiektów referencyj-
nych znalazły się między innymi National 
Gallery w Londynie, gdzie zastosowano 
system Megapress, czy przeszklony 
dworzec główny w Anaheim w Kalifornii, 
w którym rozwiązania Viega gwarantują 
sprawne działanie chłodzenia i ogrzewa-
nia powierzchniowego. 
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ZAKTUALIZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE
W październiku zakończyły się prace związane z aktualizacją ekspozycji w naszym 
centrum szkoleniowym w Warszawie. Uczestnicy warsztatów mogą teraz zobaczyć 
na żywo wszystkie najnowsze produkty Viega, w tym między innymi rewolucyjny 
system zabudowy podtynkowej Prevista z nowymi przyciskami uruchamiającymi 
Visign, czy odpływ liniowy Advantix Cleviva.
 
Centrum szkoleniowe Viega o powierzchni 200 m² znajduje się w nowoczesnym 
biurowcu przy ul. Postępu 6 w Warszawie. Organizowane są tam regularne warsz-
taty dla instalatorów, projektantów i handlowców z branży sanitarno-grzewczej. 
Program obejmuje część teoretyczną, dotyczącą oferty Viega, doboru materia-
łów instalacyjnych, zasad montażu oraz praktyczną – wykonywanie połączeń 
zaprasowywanych, montaż przycisków do stelaży i odpływów liniowych. Wszyst-
kich, którzy są zainteresowani tą tematyką zapraszamy do kontaktu: Emilia Tarka, 
tel. 22 33 191 08, emilia.tarka@viega.pl
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