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Drodzy Czytelnicy,

Przygotowując pierwsze tegoroczne wydanie Viegajournal nasza 
redakcja miała prawdziwy „kłopot bogactwa”, ponieważ wiosna 
obfitowała u nas w premiery rynkowe, a nasze produkty odniosły 
szereg sukcesów. Ci z Państwa, którzy odwiedzili nas podczas ISH 
mogli już zobaczyć niektóre nowości na własne oczy, a pozostałych 
serdecznie zapraszam do relacji z targów.

Już wkrótce na polski rynek trafi innowacyjny system zaprasowy-
wany Viega Smartpress. To prawdziwa rewolucja w rozwoju sys-
temów rur wielowarstwowych, dzięki połączeniu zalet tworzywa 
i złączek ze stali nierdzewnej i brązu o zoptymalizowanym przepły-
wie. Jedną z cech złączek jest brak o-ringu, dzięki czemu uszczel-
nienie ma miejsce na całej powierzchni zaprasowywanej rury.

Poszerzyliśmy również ofertę naszych złączek XL, wprowadzając 
nowe średnice do systemu Megapress. Teraz można łatwo zapra-
sowywać również rury ze stali grubościennej o średnicy nawet 4”. 
W trosce o komfort pracy stworzyliśmy przystawkę Press Booster, 
dzięki której komfort pracy jest bardzo wysoki. 

Znany Państwu zapewne odpływ Viega Advantix Vario to już nie-
malże etatowy zwycięzca konkursów w dziedzinie wzornictwa 
i techniki instalacyjnej. Nie inaczej jest w tym roku. Wersja ścienna 
tego odwodnienia otrzymała wiosną dwie prestiżowe nagrody, 
przyznane przez jury magazynu „Łazienka” oraz przez czytelni-
ków miesięcznika „Systemy Instalacyjne”. 

Projektanci współpracujący z firmą Viega zawsze starają się po-
dążać za najnowszymi trendami w aranżacji łazienek. Przykładem 
tego jest design Softedge, który wyróżnia nasze nowe płytki uru-
chamiające Visign for More 105 i Visign for More 105 sensitive. 
Więcej informacji na temat wszystkich tegorocznych nowości 
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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Instalacje grzewcze i instalacje wody użytkowej, przede wszystkim na kondygnacji, wykonywane 
są coraz częściej w systemach tworzywowych. Rury wielowarstwowe układa się bardzo szybko 
z rolki, co obniża koszt montażu. Nowy system Viega Smartpress jeszcze bardziej ułatwia pracę 
dzięki innowacyjnym złączkom i przemyślanym rozwiązaniom. Dodatkowo złączki Viega 
o zoptymalizowanej charakterystyce przepływu gwarantują ekstremalnie niskie straty ciśnienia.

VIEGA SMARTPRESS: 
INNOWACYJNE ZŁĄCZKI 
I ZOPTYMALIZOWANY PRZEPŁYW

Nowy system rur wielowarstwowych Viega do instalacji sanitarnych 
i grzewczych o niewielkich średnicach

Od wielu lat systemy rur wielowarstwowych Viega Pexfit Pro 
i Pexfit Fosta cieszą się dużą popularnością w instalacjach 
grzewczych i sanitarnych. Rozwiązania te umożliwiają szybką 
i bezpieczną realizację najwyższej jakości instalacji etażo-
wych. Nowy system rur tworzywowych Viega Smartpress 
stanowi rewolucję w tym segmencie rynku. Wyróżnia się 
znacznie mniejszymi stratami ciśnienia, a złączki nie posia-
dają o-ringu!

NIŻSZE KOSZTY, WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO
Efekty te uzyskano dzięki specjalnej konstrukcji złączek ze 
stali nierdzewnej i brązu. Zwyczajne kształtki z tworzywa 
sztucznego lub mosiądzu mają korpus oporowy z o-ringiem. 
Dociętą na odpowiednią długość i skalibrowaną rurę po usu-
nięciu zadziorów nasuwa się na złączkę. Po zaprasowaniu 
zapewnia ona uszczelnienie wewnątrz na korpusie oporo-
wym. Wiąże się to jednak ze znacznym zwężeniem przekroju 
(ilustracja 1) i wysokimi stratami ciśnienia. Dodatkowo łuki 
lub trójniki mają ze względów produkcyjnych ekstremalnie 
niekorzystną geometrię przepływu z powodu ostrych kra-
wędzi. Jaki jest skutek?

W przeciwieństwie do metalowych połączeń zaprasowywa-
nych bez korpusu oporowego, opór hydrauliczny wzrasta tu 

kilkukrotnie. Aby uzyskać niezbędne minimalne ciśnienie i na-
tężenie przepływu w punktach czerpalnych, instalacja musi 
mieć większą średnicę. Powoduje to zwiększenie kosztów 
inwestycji, a w przypadku instalacji wody użytkowej istnieje 
ryzyko problemu z higieną wody. Ponadto może dojść do 
obniżenia komfortu użytkowania, ponieważ wydłuża się czas 
oczekiwania na ciepłą wodę.  

Współczynnik strat ciśnienia = 17

Prędkość przepływu = 2 m/s

Strata ciśnienia = 340 mbar

Straty hydrauliczne w złączkach standardowych

1   Prędkość przepływu m/s

Ekstremalne

straty ciśnienia
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2   Prędkość przepływu m/s

Współczynnik strat ciśnienia = 2,7

Prędkość przepływu = 2 m/s

Strata ciśnienia = 54 mbar

Straty hydrauliczne w złączkach o zoptymalizowanej geometrii

Bardzo niskie

straty ciśnienia

Złączki Viega Smartpress 

ze stali nierdzewnej i brązu

o współczynniku strat 

ciśnienia 1-5.
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USZCZELNIENIE NA CAŁEJ POWIERZCHNI
Firma Viega rozwiązała ten problem, tworząc innowacyjne 
złączki dla systemu instalacyjnego Viega Smartpress o śred-
nicach od 16 do 63 mm. Opatentowane kształtki ze stali nie-
rdzewnej i brązu posiadają promień o korzystnym przepływie 
oraz korpus oporowy o minimalnym zwężeniu przekroju. Korpus 
ten jest wykonany z wysokiej klasy polimeru i zapewnia uszczel-
nienie zaprasowanej rury na całej powierzchni, bez o-ringu. 
W przeciwieństwie do standardowych złączek do rur wielowar-
stwowych, zwężenie przekroju na skutek korpusu oporowego 
jest minimalne.

Dzięki eliminacji o-ringu nie ma potrzeby usuwania zadzio-
rów i kalibracji końcówek rur przed nasunięciem. Zapewnia to 
szybszy montaż i wyklucza ryzyko nieszczelności na skutek 
ewentualnego przesunięcia lub uszkodzenia uszczelki przez 
zadziory na rurze.

3
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MINIMALNE STRATY CIŚNIENIA
Jak wielki wpływ na straty ciśnienia ma zoptymalizowana kons-
trukcja złączek, widać doskonale po wynikach pomiarów. Dzięki 
geometrii wewnętrznej o bardzo korzystnym przepływie złączki 
Viega Smartpress, w zależności od konstrukcji i średnicy, mają 
współczynnik strat ciśnienia od 1 do 5 (strona 5, ilustracja 2). 
Opory hydrauliczne są zatem porównywalne ze złączkami do 
metalowych systemów instalacyjnych, które tworzą uszczelnienie 
na rurze. Współczynnik strat ciśnienia złączek z tworzywa sztu-
cznego lub mosiądzu w innych systemach rur wielowarstwowych 
wynosi często od 15 do 20.

Ma to niebagatelny wpływ na straty ciśnienia w instalacji. Strata 
ciśnienia łuku 90° Viega Smartpress o średnicy 16 mm przy 
prędkości przepływu 2,0 m/s wynosi zaledwie około 54 mbar. 
W przypadku innych złączek do systemów rur wielowarstwowych 
z mosiądzu lub tworzywa sztucznego o ostrych krawędziach 
i maksymalnych zwężeniach przekroju, jest to często 320 mbar 
i więcej. Strata ciśnienia w złączce Viega Smartpress nie stanowi 
więc nawet 20% straty złączki standardowej.

Ta różnica ma oczywiście kolosalne znaczenie w przypadku 
instalacji rozgałęzionych, na przykład w domach wielorodzinnych. 
Dzięki optymalizacji przepływu Viega Smartpress może mieć 
mniejszą średnicę niż inne systemy, przy zachowaniu identycz-
nych parametrów dostarczania wody. Powoduje to zmniejszenie 
ilości wody w instalacji, co poprawia jej higienę. Mniejsze średnice 
przewodów wody użytkowej skutkują ponadto skróceniem czasu 
oczekiwania na ciepłą wodę.

PRAKTYCZNE KOMPONENTY INSTALACJI
Rura warstwowa Viega Smartpress składa się z wkładu PE Xc, 
zgrzanej doczołowo warstwy aluminium (służącej również jako 
warstwa antydyfuzyjna) oraz płaszcza zewnętrznego PE Xc. Dzięki 
takiej konstrukcji zapewnia bardzo dobre właściwości montażu 
o niskim powrocie elastycznym, niewielkich promieniach gięcia 
lub wysokiej odporności na zginanie. Dostępne są również 
różne elementy specjalne do instalacji grzewczych dodatkowo 
ułatwiające montaż, na przykład do układania w jastrychu lub 
do podłączania grzejników.  

Szczegółowe informacje na temat systemu 
Viega Smartpress i atestów są dostępne na stronie 
viega.pl/Smartpress

Wkład PE-Xc       Warstwa aluminium        Płaszcz zewnętrzny PE-Xc

Budowa rury Viega Smartpress.

Nowości produktowe  7



Viega na targach ISH 2017

Targi ISH to największa międzynarodowa impreza w branży instalacyjnej, grzewczej 
i sanitarnej. Firma Viega, jak przystało na jednego ze światowych liderów, zaprezentowała 
we Frankfurcie szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów instalacyjnych, 
zabudowy podtynkowej i technologii odprowadzania wody. Już wkrótce większość z nich 
będzie dostępna na polskim rynku. 

UDANA PREZENTACJA 
PRZYSZŁOŚCIOWYCH ROZWIĄZAŃ 
DLA BRANŻY INSTALACYJNEJ

Tegoroczna edycja targów odbywająca się w dniach 14-18 
marca, pod hasłem „Woda, Energia, Życie” zakończyła się 
pełnym sukcesem. We frankfurckich halach zaprezento-
wało się aż 2482 wystawców z 61 krajów. Stoiska zloka-
lizowane na ponad 260 000 m² powierzchni odwiedziło 
łącznie 200 114 gości, w tym prawie 3200 osób z Polski, 
co oznacza zauważalny wzrost w porównaniu z poprzednią 
edycją. Podczas imprezy miały miejsce liczne premiery pro-
duktowe, wyznaczające nowe inspirujące trendy, zarówno 
w branży instalacyjnej, jak i sanitarnej. 

MEGAPRESS XL: JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Stoisko firmy Viega o powierzchni ponad 1000 m² znajdo-
wało się tradycyjnie w prestiżowej Hali 4. Przez cały okres 
targów frekwencja była znakomita. Odwiedziło nas również 

wielu gości z Polski, wśród których byli zarówno klienci 
i partnerzy handlowi, jak i projektanci, instalatorzy czy 
dziennikarze z mediów branżowych, a w tym roku naprawdę 
było co oglądać! System zaprasowywany do rur ze stali 
grubościennej Megapress został poszerzony o nowe ele-
menty o średnicach 2 ½, 3 i 4”. Dzięki temu, rozwiązanie 
to może być teraz stosowane również w dużych instala-
cjach. Razem z nowymi złączkami Viega zaprezentowała 
także Press Booster, specjalny wzmacniacz siły zapraso-
wywania, konieczny do wykonywania połączeń stalowych 
przy tak dużych średnicach. Zdecydowanie ułatwia on 
układanie instalacji podczas pracy na większej wysokości 
i w trudno dostępnych miejscach.  

8  Aktualności



Press Booster to specjalny wzmacniacz siły zaprasowywania, 
konieczny do wykonywania połączeń stalowych Megapress w średnicach XL. 

Stoisko firmy Viega cieszyło się doskonałą frekwencją przez cały okres targów. 

Aktualności  9



INNOWACJA W DZIEDZINIE SYSTEMÓW TWORZYWOWYCH
Kolejną rewolucyjną zmianą w dziedzinie techniki ins-
talacyjnej, zaprezentowaną we Frankfurcie przez firmę 
Viega był ekonomiczny system rur wielowarstwowych 
Viega Smartpress. Rozwiązanie to łączy zalety elastycznych 
rur z tworzywa sztucznego i złączek ze stali nierdzewnej 
i brązu. Dodatkowo kształtki nie posiadają o-ringu, więc 
nie trzeba kalibrować, ani poszerzać końców rur. Poza 
szybkim montażem złączki Viega Smartpress wyróżniają 
się minimalnymi stratami ciśnienia, niższymi nawet o 80% 
od standardowych produktów konkurencji. 

CIEKAWE NOWOŚCI W SYSTEMACH PODTYNKOWYCH
Goście zainteresowani wyposażeniem łazienek, również 
nie mogli czuć się zawiedzeni na naszym stoisku. Viega 
zaprezentowała szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
elementów podtynkowych. Uwagę zwiedzających zwrócił 
ciekawy pomysł na utrzymanie higieny miski ustępowej 
w postaci wewnętrznego zasobnika na tabletki czyszczące. 
Chowa się on dyskretnie za płytką uruchamiającą, którą 
otwieramy szybko i bezpiecznie, dzięki specjalnej magne-
tycznej ramce. Poprzez wrzut tabletka spada do specjalne-
go koszyczka umieszczonego tuż pod powierzchnią wody 
w spłuczce. Tam w sposób ciągły uwalnia substancje 

aktywne. Kolejna innowacja to dławik przepływu 
spłukiwania, który skutecznie zapobiega pryskaniu wody 
poza muszlę WC. Taki problem często pojawia się w przy-
padku misek bezrantowych. 

DESIGN WYRÓŻNIONY NAGRODAMI
Płytki uruchamiające z serii Visign for More i Visign for Style 
od lat są synonimem eleganckiego designu w tej ka-
tegorii produktów. We Frankfurcie swoją premierę 
miało kilka zupełnie nowych modeli, stanowiących 
odpowiedź na aktualne trendy wzornicze. Visign 
for More 105 i bezdotykowe Visign for More 105 sensitive 
przyciągały uwagę swoimi zaokrąglonymi krawędziami, 
szlachetnymi materiałami i dopracowanymi detalami. 
Technologia elektronicznego sterowania została 
również po raz pierwszy zastosowana w nowym modelu 
Visign for Style. Jej charakterystyczną cechą jest 
ciekawe rozwiązanie graficzne w  formie chmurki 
nawiązującej do znanego wzoru piksela, które dosko-
nale wizualizuje bezdotykowe spłukiwanie. Nowe płytki 
zostały już wyróżnione znakiem jakości „Design Plus 
powered by ISH 2017“ oraz  prestiżową międzynarodową 
nagrodą iF Label.  

W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu Viega zaprezentowała innowacyjny system rur wielowarstwowych 
Viega Smartpress. 
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Płytki Visign for More 105 i bezdotykowe Visign for More 105 sensitive
przyciągały uwagę swoimi zaokrąglonymi krawędziami i dopracowanymi detalami.

Dirk Thielker,
Dyrektor Marketingu 

firmy Viega 
przyjmuje jedno

z wielu wyróżnień 
dla nowych płytek 

Visign for More 105, 
Visign for More 105 

sensiitive
i Visign for Style

sensitive.

Więcej informacji na temat nowości z targów ISH znajdą Państwo 
na stronie: viega.pl/nowosci
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Viega Megapress XL o średnicach 2½, 3 i 4„

System instalacyjny Megapress umożliwiał dotąd zaprasowywanie grubościennych rur 
stalowych o średnicach od ⅜ do 2”. Teraz można go stosować również w dużych 
instalacjach przemysłowych. Nowe złączki XL o wymiarach 2½, 3 i 4” są optymalne 
do dużych instalacji chłodniczych, grzewczych, tryskaczowych i sprężonego powietrza.

NOWY WYMIAR 
ZAPRASOWYWANIA RUR 
ZE STALI GRUBOŚCIENNEJ 

Przy dużych średnicach technika połączeń zaprasowy-
wanych na zimno skraca czas montażu nawet o 80% 
w porównaniu ze spawaniem. Dodatkowo nie trzeba 
czekać na schłodzenie materiału ani zapewniać ochrony 
przeciwpożarowej. To bardzo duża zaleta zdaniem 
Ansberta Wallhorna, inżyniera ds. instalacji zasilających 
i kierownika regionu Mid-West w firmie Caverion, wio-
dącego dostawcy usług związanych z wyposażeniem 
technicznym obiektów: „Na budowach pracuje się pod 
coraz większą presją czasu. Technika zaprasowywania 
na zimno jest optymalnym rozwiązaniem, które zapewnia 
szybszą instalację oraz doskonałą jakość mimo trudnych 
warunków pracy.”

JAKIE KONKRETNIE WARUNKI MA PAN NA MYŚLI?
Typowa sytuacja to podłączanie maszyn bez przery-
wania bieżącej pracy. W przypadku spawania nie jest 
to praktycznie możliwe. Innym przykładem są stosowane 
dosyć często rury stalowe lakierowane przemysłowo. 
Można je łatwo i szybko zaprasowywać przy użyciu 
wytrzymałych złączek Megapress. Dodatkowo odpada 
nam konieczność czasochłonnego usuwania powłoki 
rury i późniejszego ponownego malowania.

System Megapress zapewnia łatwą instalację grubościennych rur stalowych – teraz również w rozmiarach XL, 
nawet  podczas montażu powyżej głowy lub na dużych wysokościach.
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JAK KLIENCI REAGUJĄ NA ZASTĄPIENIE SPAWANIA 
ZAPRASOWYWANIEM?
System Megapress jest stosowany głównie w obiektach 
przemysłowych lub do dużych instalacji chłodniczych, 
na przykład w centrach handlowych. Kluczowe znacze-
nie mają w tym przypadku szybkość i jakość wykonania. 
Megapress jest perfekcyjnym rozwiązaniem. Ponadto 
możemy realizować od razu każde zlecenie bez koniecz-
ności uprzedniego uzyskiwania pozwolenia na spawanie 
lub innych formalności.

A CO SĄDZĄ O TYM INSTALATORZY?
Na początku byli oczywiście nieco sceptyczni. W końcu 
uprawnienia spawalnicze to dokument świadczący 
o szczególnych umiejętnościach pracownika. Z biegiem 
czasu stali się jednak w stu procentach zwolennikami 
techniki zaprasowywania.

CO O TYM ZDECYDOWAŁO?
Z jednej strony szybkie i bezpieczne wykonywanie połą-
czeń bez konieczności np. czasochłonnego sprawdzania 
wykonanych spoin. Z drugiej strony spore ułatwienie 
pracy. Spawanie „na lusterko” nad głową, na wysokości 
dziesięciu metrów lub pod stropem hali, jest naprawdę 
ekstremalnie męczące i niebezpieczne. Dzięki technice 
zaprasowywania na zimno należy już do przeszłości. 
Nie ma również zagrożenia pożarowego.

PRZYSTAWKA PRESS BOOSTER DO ZACISKAREK 
PRESSGUN
Rozszerzenie techniki zaprasowywania również 
o wymiary XL było czystą konsekwencją i odpowiedzią 
na potrzeby praktyczne. Kropką nad „i” jest przystawka 
Press Booster zakładana na zaciskarkę Pressgun. Dzięki 
niej, siła niezbędna do zaprasowania grubościennych 
rur stalowych w wymiarach XL jest tylko nieznacznie 
większa, niż do montażu 22-milimetrowej rury miedzianej 
za zasobnikiem ciepłej wody. Takie innowacje stanowią 
dla nas dużą pomoc na budowie i wzmacniają naszą 
pozycję na rynku. Zatem muszę w tym miejscu powie-
dzieć jedno: dziękuję Viega, tak trzymać!  

Wszystkich czytelników zachęcamy do obejrzenia 
filmu na temat Megapress pod adresem: 
viega.pl/Megapress

KOMPLEKSOWO W XL

 ■ Nawet 80% krótszy czas montażu w stosunku 
do spawania średnic 2½, 3 i 4”

 ■ Do grubościennych rur stalowych bez szwu, 
ze szwem, czarnych, ocynkowanych, 
lakierowanych przemysłowo lub z powłoką 
epoksydową

 ■ Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar, 
maksymalna temperatura robocza 140˚C 

 ■ 63 nowe produkty, między innymi łuki, mufy, 
trójniki, kołnierze, nasadki i złączki przejściowe

 ■ Profil SC-Contur: niezaprasowane przez nieuwagę 
połączenia są natychmiast widoczne podczas 
próby szczelności.

Jako praktyk z doświadczeniem na dużych budowach 
Ansbert Wallhorn (Caverion) był od razu zachwycony 
systemem Megapress w rozmiarach XL.
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Udany debiut wersji ściennej na polskim rynku

Od momentu premiery w 2011 r. seria Advantix Vario nieustannie zdobywa prestiżowe 
nagrody międzynarodowe i lokalne. Nie inaczej jest w przypadku wersji ściennej odpływu. 
W kwietniu zwyciężyła ona w konkursie „Łazienka-Wybór Roku 2017”. Wcześniej nasz 
odpływ zajął pierwsze miejsce w konkursie „System Instalacyjny 2016”, organizowanym 
przez miesięcznik „Systemy Instalacyjne”.

DESIGNED TO WIN.
KOLEJNE NAGRODY 
DLA ODPŁYWU ADVANTIX VARIO 
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Viega to jeden z liderów w dziedzinie techniki odpro-
wadzania wody, a nasze odpływy od lat są synoni-
mem jakości, wydajności i eleganckiego wzornictwa. 
Advantix Vario stanowi doskonały przykład funkcjonal-
nego designu. Możliwość przycięcia na dowolną dłu-
gość w zakresie od 300 do 1200 mm, czyni go unikalnym 
rozwiązaniem na rynku. Szeroka gama elementów sys-
temowych, pozwala projektować wydajne i atrakcyjne 
wizualnie odwodnienia prysznicowe. Dlatego model 
podłogowy Advantix Vario od lat należy do najpopular-
niejszych odpływów na polskim rynku. Wersja ścienna 
jest na najlepszej drodze, by powtórzyć ten sukces.

DOCENIONY PRZEZ EKSPERTÓW
Konkurs „Łazienka Wybór Roku”, organizowany od 16 
lat przez magazyn „Łazienka” to najstarsza i najważ-
niejsza impreza tego typu w polskiej branży sanitar-
nej. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele han-
dlu, projektantów, ekspertów od designu oraz mediów, 
przyznało nagrody główne w 15 kategoriach. Produkty 
oceniane były pod kątem funkcjonalności, wzornictwa, 

a także rynkowego potencjału i stosunku ceny do jakości. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas 
IV edycji Forum Branży Łazienkowej w hotelu Sheraton 
w Warszawie. Odpływ ścienny Advantix Vario zwyciężył 
w mocno obsadzonej kategorii „Instalacje łazienkowe”, 
powtarzając sukces wersji podłogowej z 2013 r.

CZYTELNICY NIE MIELI WĄTPLIWOŚCI

Równie ważne jak nagrody 
przyznawane przez jury są dla 
nas opinie instalatorów, part-
nerów handlowych i klientów. 
Dlatego bardzo nas cieszy 
wygrana odpływu ściennego 
Advantix Vario w konkursie 
„System Instalacyjny 2016”. 

Otrzymał on ponad 30% głosów czytelników magazynu 
„Systemy Instalacyjne” w kategorii „Technika sanitarna”. 
Była to już 11 edycja konkursu, w której tym razem rywa-
lizowało ponad 50 produktów w 9 kategoriach. W sumie 
oddano prawie 6 tysięcy głosów.

RYNKOWY BESTSELLER
Najlepsza sytuacja, to zawsze taka, w której nagrody 
idą w parze z sukcesem handlowym. Tak właśnie jest 
w przypadku Advantix Vario. Od lat należy on do naj-
popularniejszych odpływów na naszym rynku. W tym 
roku zajął pierwsze miejsce w „Rankingu Dobry Produkt”, 
opublikowanym przez magazyn „Łazienka”. Oznacza to, 
że jest obecnie najczęściej kupowanym przez polskich 
klientów odpływem liniowym. Zdaniem redakcji Advantix 
Vario doskonale wpisuje się w panujący obecnie trend 
do minimalizowania widoczności odwodnień podłogo-
wych.  
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Stylistyczny pomost między dwoma trendami wzorniczymi, na styku pomiędzy człowiekiem a architekturą: Softedge czyli design 
nowych płytek uruchamiających Viega nawiązuje ściśle do minimalizmu, przechodząc jednocześnie do „miękkich”, organicznych 
form przyszłości.

Stylistyka nowych płytek uruchamiających Viega Visign for More 105, Visign for More 105 sensitive 
oraz Visign for Style sensitive odzwierciedla najnowsze trendy wzornicze – Softedge, 
czyli zaokrąglone krawędzie. Już w momencie wprowadzenia na rynek produkty te zostały 
wyróżnione nagrodami Design Plus powered by ISH 2017 i iF Design Award.

CORAZ WIĘKSZE ZNACZENIE 
DESIGNU SOFTEDGE

Nowe płytki uruchamiające Viega wyróżnione nagrodami za wzornictwo
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Co stanowi o pięknym designie i jakie korzyści mają pro-
jektanci i wykonawcy z polecania produktów Viega swoim 
klientom?

PRODUKTY Z TOŻSAMOŚCIĄ
Za wyróżnionym nagrodami designem produktów Viega stoi 
Achim Pohl ze studia projektowego Artefakt. Jego zdaniem 
„‘Ładny’ produkt stanowi element całości otoczenia użyt-
kowników.” Należą do niego mieszkanie, aranżacja wnętrza 
lub indywidualny projekt łazienki: „Produkt musi koncentrować 
się precyzyjnie na tej tożsamości, dopełniając w ten sposób 
perfekcyjnie codzienność na styku z architekturą.”

INTUICYJNA PROSTOTA
Jednak style wyposażenia wnętrz, preferencje i architektura, 
jak również wymagania funkcjonalne w stosunku do płytek 
uruchamiających zmieniają się. Dlatego Achim Pohl z zespo-
łem stale trzymają rękę na pulsie: „Obecnie obserwujemy 
delikatne osłabienie panującego w ostatnich latach w archi-
tekturze trendu minimalistycznego. W konsekwencji język 
form stał się bardziej emocjonalny i miękki.”

W odpowiedzi na te trendy studio Artefakt stworzyło dla firmy 
Viega design Softedge, szybko zdobywając pierwsze nagrody. 
Płytki uruchamiające wyróżniają się prostą stylistyką, stano-
wiąc ciekawy akcent w każdej łazience, ale nie dominując 
przy tym wnętrza. Materiały – od szkła, przez stal nierdzewną, 
po tworzywo sztuczne wykończone na wysoki połysk – sy-
gnalizują wysoką jakość i trwałość. Funkcje są zintegrowane 
w sposób tak elegancki i intuicyjny, że już od pierwszego 
dotknięcia (a w wersjach sensitive od pierwszego zbliżenia) 
obsługa nowej płytki uruchamiającej jest po prostu oczywista.

PONADCZASOWA ESTETYKA
Dlaczego ta kompleksowa tożsamość jest dla Achima Pohla 
tak ważna: 

Niezwykła estetyka dzięki stylistyce 
ukierunkowanej na materiał oraz intuicyjna 

wizualizacja funkcji łączą się w ponadczasowy design 
o wysokiej wartości użytkowej, która przetrwa 

przez długie lata. 

To jest właśnie korzyść jaką zapewniają projektantom wnętrz i wy-
konawcom produkty Viega. Zamiast kierować się krótkotrwałymi 
trendami mogą wyposażyć łazienkę klienta w przedmioty, które nawet 
za wiele lat nie stracą nic na atrakcyjności – nadając jednocześnie 
nowy wymiar pojęciu trwałości.  

Szczegółowe informacje na stronie viega.pl/Visign

Achim Pohl ze studia Artefakt należy do grona 
najbardziej renomowanych projektantów wzornictwa 
przemysłowego branży sanitarnej.

Jako projektant produktów ze styku architektury 
i wyposażenia wnętrz, Achim Pohl (po prawej) skupia się 
zawsze przede wszystkim na formie i tożsamości 
przedmiotu, który uzupełnia oryginalne otoczenie 
człowieka i towarzyszy mu przez wiele lat.

Przejrzysta wizualizacja ułatwiająca intuicyjną obsługę 
nawet w ciemności: bezdotykowa płytka uruchamiająca 
Visign for Style sensitiv
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Przyszłościowe rozwiązanie dla projektantów, instalatorów i handlowców:

Building Information Model (BIM) to narzędzie planistyczne, łączące elementy projektu 
związane z różnymi branżami, w jednym wirtualnym modelu budynku. Ma to decydujący wpływ 
na efektywność ekonomiczną i niezawodność poszczególnych procesów, także w fazie operacyjnej. 
Nasza baza danych jest dostępna bezpłatnie na stronie: viega.com/BIM

VIEGA UDOSTĘPNIA BAZĘ DANYCH 
BIM DO PROJEKTOWANIA
W CYFROWYM MODELU BUDOWLANYM

w ramach VDI 3805 pod pojęciem „Struktury danych do elek-
tronicznych katalogów produktowych dla usług budowlanych”. 
Dodatkowo Viega oferuje krajowe, parametryczne dane 
Autodesk Revit do planowania opartego na BIM. Ta baza da-
nych również zawiera odpowiednie informacje produktowe, 
potrzebne do projektowania i przetargów.

STAŁA AKTUALIZACJA INFORMACJI
Wszystkie nasze dane są zarządzane centralnie, więc zawsze 
pozostają aktualne. Dzięki temu projektanci i handlowcy mają 
pewność, że podczas pracy korzystają z najnowszych infor-
macji produktowych. 

Baza danych BIM firmy Viega jest dostępna bezpłatnie 
na stronie: viega.com/BIM  

Trudno już dzisiaj wyobrazić sobie zintegrowany proces pro-
jektowania budynku, bez profesjonalnego oprogramowania 
planistycznego. Kluczowe w tym kontekście stało się upo-
wszechnienie cyfrowego modelu budowlanego BIM. Aby 
skorzystać z tej technologii potrzebujemy właściwie przygo-
towanej bazy produktowej. 

BAZA DANYCH SPEŁNIAJĄCA STANDARDY PRZYSZŁOŚCI
Viega dostarcza potrzebne specjalistom dane, zgodnie z VDI 
3805. Te regulacje określają standard przechowywania wszyst-
kich technicznych, biznesowych i geometrycznych informacji 
na temat produktów. Zgodnie z VDI 3805 dane produktowe 
Viega są skonfigurowane w taki sposób, by odpowiadały 
przyszłym standardom BIM określonym w ISO 16757. Celem 
ISO 16757 będzie internacjonalizacja standardów ustalonych 
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Viega News

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

KOLEJNA ODSŁONA KAMPANII WIZERUNKOWEJ
Firma Viega kontynuuje międzynarodową kampanię wizerunkową pod hasłem 
„Viega. Connected in quality.”. Reklamy odnoszące się do tej akcji są publikowane w prasie 
branżowej, w magazynach dla projektantów i w Internecie. Znaczna część z nich pokazuje 
międzynarodowe projekty referencyjne potwierdzające, że jakość rozwiązań Viega jest 
znana i doceniana na całym świecie. W najnowszej edycji kampanii były to między innymi 
fabryka samochodów marki Audi oraz imponujące centrum biznesowe International Towers 
Sydney, gdzie zastosowano system Profipress. Inne reklamy odwołują się do tematyki hi-
gieny i oszczędności wody, oraz innowacyjności w projektowaniu. Kampania wizerunkowa 
prowadzona jest w 15 krajach - w wybranych państwach europejskich (w tym oczywiście 
w Polsce) oraz w Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach i Indiach.

KONFIGURATOR ADVANTIX VARIO
Viega konsekwentnie rozwija narzę-
dzia internetowe, pomagające w opty-
malnym wyborze produktów i realizacji 
projektów instalacyjnych. Advantix Vario 
to obecnie jeden z najpopularniejszych 
odpływów liniowych na rynku. Dzięki 
płynnej regulacji długości pozwala za-
projektować strefę prysznica w spo-
sób dopasowany do indywidualnych 
potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem 
jest prosty i intuicyjny konfigurator od-
pływu, zamieszczony na naszej stronie 
internetowej Zaczynamy od wybrania 
wariantu odwodnienia. Następnie okre-
ślamy parametry takie jak: kolor rusztu, 
długość i wysokość odpływu, czy gru-
bość okładziny. Narzędzie automatycz-
nie wyliczy spodziewaną wydajność, 
zilustruje zaprojektowany odpływ wraz 
z planem docięcia i poda, jakie ele-
menty będą potrzebne do zamówie-
nia. Konfigurator jest przystosowany  
do pracy z przeglądarkami Mozilla 
Firefox, Google Chrome i Internet 
Explorer (od wersji 10.0). 

Konfigurator jest dostępny
pod adresem: 
viega.pl/KonfiguratorAdvantixVario

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Firma Viega organizuje regularne szkolenia produktowe dla instalatorów, projektantów 
i handlowców z branży sanitarno-grzewczej, odbywające się w nowoczesnym centrum 
szkoleniowym o powierzchni ponad 200 m², przy ul. Postępu 6 w Warszawie. Program obej-
muje część teoretyczną, dotyczącą oferty produktowej, doboru materiałów instalacyjnych, 
zasad montażu oraz zajęcia praktyczne, np. zaprasowywanie złączek, montaż przycisków 
do stelaży i odpływów liniowych. Centrum szkoleniowe podzielone jest na dwie części – salę 
do prezentacji multimedialnych i salę ekspozycyjno – warsztatową. Ekspozycję produktową 
poddajemy stałej aktualizacji, tak by uczestnicy spotkań zawsze mieli kontakt z najnowszą 
ofertą. Firma Viega zapewnia wszystkim uczestnikom catering i materiały szkoleniowe. 

Kontakt: Emilia Tarka tel. 22 33 191 08; emilia.tarka@viega.pl

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA NA 

I system instalacyjny, który codziennie gra w ekstraklasie.
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Viega. Connected in quality.

WYRÓŻNIENIA – 
PRZED I ZA ŚCIANĄ.
Wzornictwo i technika Viega.
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Viega. Connected in quality.

WODA TO
ŹRÓDŁO ŻYCIA.
I właśnie dlatego w naszych działaniach 
skupiamy się głównie na kwestii higieny wody.

Viega. Connected in quality.
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ZADAWAJ ZAWSZE 

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywać się na nowo, zdoła sprostać
wymaganiom stałego zapewnienia najwyższej jakości. Tworząc nieustannie nowe produkty dajemy
naszym klientom wyraźną przewagę w ich codziennej pracy, zarówno poprzez oszczędność czasu, 
jak i większe bezpieczeństwo. Wprowadzenie systemu Profipress czy wynalezienie profilu SC-Contur
to tylko dwa z wielu przykładów, które najlepiej tego dowodzą. Viega. Connected in quality.


