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Nowy wymiar zaprasowywania

Viega Smartpress:
Maksimum bezpieczeństwa,
minimalne straty ciśnienia

Reportaż:
Odpływy liniowe Advantix
w hotelu AC by Marriott Wrocław

MEGAPRESS S XL



Drodzy Czytelnicy,

Koniec roku to w każdej firmie moment, kiedy zastanawiamy się nad 
tym, co udało nam się osiągnąć, podsumowujemy wyniki, oceniamy 
realizację celów biznesowych. Dla mnie to jednak przede wszyst-
kim okazja, żeby podziękować wszystkim partnerom i klientom za 
ich zaufanie do marki Viega, ponieważ to ono jest podstawowym 
warunkiem trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. 

W ostatnich miesiącach działo się w naszej firmie naprawdę dużo. 
Wprowadziliśmy szereg nowych produktów, które zostały już do-
brze przyjęte przez rynek. Najważniejszą tegoroczną premierą 
był system Viega Smartpress oparty na tworzywowych rurach 
wielowarstwowych Viega i nowych złączkach zaprasowywanych 
ze stali nierdzewnej i brązu. Zastosowane w nim innowacyjne 
rozwiązania przekonują zarówno wykonawców, jak i inwestorów, 
zapewniając łatwiejszy montaż i zarazem niższe koszty eksplo-
atacji. Żeby jeszcze lepiej pokazać zalety i korzyści tego systemu, 
uruchomiliśmy specjalną mikrostronę internetową z dynamicznymi, 
multimedialnymi prezentacjami, do której odwiedzenia serdecznie 
wszystkich zachęcam. 

Cały czas rozwijamy system Megapress, przeznaczony do rur ze 
stali grubościennej. W tym roku wprowadziliśmy do niego złączki 
XL i specjalną przystawkę Pressgun-Press Booster, dzięki czemu 
można w kilka sekund zaprasowywać połączenia o średnicy do 
4". To kolejne rozwiązanie ważne z punktu widzenia całej branży. 
W bieżącym wydaniu naszego biuletynu znajdą Państwo także 
ciekawy reportaż pokazujący praktyczne zastosowanie Megapress 
w rozległych instalacjach grzewczych.  

Ważną kompetencją firmy Viega jest także technika odprowadza-
nia wody. Gama produktów Advantix to wszechstronny system, 
pozwalający znaleźć optymalne rozwiązanie do każdej łazienki. 
Nasze odpływy zostały ostatnio zainstalowane w nowym hotelu AC 
by Marriott we Wrocławiu, o czym piszemy w reportażu na kolejnych 
stronach Viegajournal. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Jacek Lange
Dyrektor Viega Sp. z o.o.

Viega. Connected in quality.

ZAUFANIE KLIENTÓW JEST
PODSTAWOWYM WARUNKIEM
TRWAŁEGO SUKCESU 
PRZEDSIĘBIORSTWA
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NIEZWYKŁA SIŁA: NOWY 
WYMIAR ZAPRASOWYWANIA

Pressgun-Press Booster do złączek Megapress S XL

Zapowiedź możliwości łączenia rur ze stali grubościennej o średnicy do 4" jednym 
naciśnięciem przycisku zamiast czasochłonnego spawania zelektryzowała branżę 
instalacyjną. Viega pokazała to rozwiązanie na targach ISH, prezentując przystawkę 
Pressgun-Press Booster, pasującą do wszystkich zaciskarek Viega od Typ 2 
do Pressgun 5. Niebawem ten poręczny wzmacniacz siły zacisku pojawi się na budowach.

Bezpieczna technika połączeń 
zaprasowywanych do rur 2½, 3 i 4"

Minimalny nakład siły ułatwia 
instalatorowi pracę

Łatwa praca ponad wysokością 
głowy lub w ograniczonej 
przestrzeni  
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Po pierwsze bezpieczeństwo: SC-Contur w złączkach Megapress

Dzięki systemowi złączek zaprasowywanych Megapress 
grubościenne rury stalowe do instalacji przemysło-
wych, tryskaczowych, grzewczych i chłodniczych 
nie wymagają już spawania. Korzyści są oczywiste: 
krótszy czas montażu, brak zagrożenia pożarowego 
i łatwe wykonywanie połączeń. Odpada również ko-
nieczność wymagającego sporej wprawy spawania na 
lusterko w niedostępnych miejscach. Megapress S XL 
umożliwia stosowanie techniki połączeń zaprasowy-
wanych na zimno również do rur o średnicach od 2½ 
do 4". Zapewnia także dodatkowe ułatwienia mon-
tażowe, cenne zwłaszcza w przypadku rur o dużych 
średnicach.

Z KAŻDYM KROKIEM ZNACZNIE SZYBCIEJ
Zaprasowanie rury w rozmiarze XL trwa nawet o 80% 
krócej, niż tradycyjne spawanie.

Dużą oszczędność czasu można jednak uzyskać 
również na etapie przygotowania i wykończenia. 
Technika ta eliminuje kosztowne zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, środki ochrony przeciwpożarowej 
oraz konieczność ciągłej obserwacji miejsc upadku 
rozprysków spawalniczych. Ponadto w przypadku 
instalacji przemysłowych i chłodniczych połączenia 
zaprasowywane można wykonywać bezpośrednio na 
rurach malowanych przemysłowo.

W porównaniu z techniką łączenia rur za pomocą obejm 
system Megapress S XL oferuje (poza szybszym za-
prasowaniem) jeszcze dodatkową oszczędność czasu. 
Izolowanie instalacji ze złączkami XL ogranicza się tutaj 
bowiem do tylko jednej operacji. Czasochłonne doci-
nanie i klejenie na budowie izolacji kształtek i złączek 
rurowych należy już do przeszłości.

Pressgun-Press Booster do złączek Megapress S XL

PRESS BOOSTER – WIĘKSZA MOC
Energię do trwającego zaledwie kilka sekund zaprasowania 
grubościennych rur o średnicy 2½, 3 i 4" zapewnia innowacyjna 
przystawka Pressgun-Press Booster. Ten „wzmacniacz siły“ 
montuje się po prostu na zaciskarce Viega od typu 2 do Pressgun 5 
i za pomocą zintegrowanych szczęk przegubowych zakłada 
na specjalnych pierścieniach zaciskowych Megapress XL. 
Geometria głowic zaprojektowana specjalnie do zaprasowy-
wania przy użyciu pierścieni zaciskowych Megapress XL 
zapewnia optymalne przenoszenie siły i zapobiega omyłkowemu 
użyciu pierścieni zaciskowych przeznaczonych do innych 
systemów Viega.

Zaledwie dwa następujące po sobie naciśnięcia przycisku 
w zaciskarce z przystawką Pressgun-Press Booster wystarczą 
do zaprasowania grubościennych rur stalowych o średnicy 
od 2 do 4". Dodatkową zaletą zwiększającą bezpieczeństwo 
jest automatyczne blokowanie urządzenia i pierścienia zacis-
kowego po pierwszym naciśnięciu do momentu całkowitego 
zakończenia zaprasowania.

Jedyna w swoim rodzaju funkcja przegubowa i płynne obracanie 
w połączeniu z uchwytem i paskiem na ramię dodatkowo 
zwiększają ergonomię przystawki Pressgun-Press Booster.  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: viega.pl/Megapress

Różnorodne obszary 
zastosowania

Nawet 80% szybciej
w porównaniu z tradycyjnymi 

połączeniami spawanymi, 
gwintowanymi lub obejmami
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ELASTYCZNOŚĆ ZAPRASOWANA 
W STALI: OD ŁUKU DO PRZEJŚCIA

Praktyczna różnorodność asortymentu Megapress

Megapress zawiera odpowiednie elementy do każdego zastosowania instalacyjnego, 
od złączki gwintowanej po trójnik. System ten umożliwia zaprasowywanie na zimno 
nawet grubościennych rur stalowych o dużych średnicach.

Złączki zaprasowywane, mufy, łuki, złączki przejściowe, reduk-
cje, trójniki i kołnierze systemu Megapress są teraz dostępne 
w rozmiarze od ⅜ do 4". Dzięki temu instalator jest gotowy 
na wszelkie wyzwania, jakie mogą go czekać na budowie.

Dodatkową elastyczność zapewniają nowe złączki przej-
ściowe i przyłączeniowe 1½ i 2". Są one niezbędne zwłasz-
cza podczas prac w używanych już budynkach, służąc np. do 
bezpośredniego podłączenia kotła grzewczego, wężownicy 
chłodzącej, lub mieszacza. 

RÓWNIEŻ DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH
Zalety systemu Megapress wpływające na bezpieczeństwo 
i łatwość montażu są cenione w środowisku przemysłowym 
zarówno w instalacjach grzewczych, chłodniczych 
i sprężonego powietrza, jak i w instalacjach tryskaczowych 
czy gaśniczych.

Ze względu na swoją wytrzymałość, stabilność i trwałość 
grubościenne rury stalowe nadają się idealnie do budynków 
o wysokich klasach odporności pożarowej, a często są nawet 
wymagane przepisami prawa.

Do tej pory w tego typu obiektach, gdzie mamy do czynienia 
z ryzykiem produkcyjnym lub magazynowym, dopuszczone 
było jedynie łączenie rur na obejmy lub połączenia spawane. 
Jednak dzięki Megapress, ekonomiczne i techniczne korzyści 
zaprasowywania są teraz dostępne również w tym zakresie 
zastosowań. System ten spełnia wymagania najwyższych 
klas odporności pożarowej i posiada odpowiedni certyfikat 
VdS i CNBOP.

Niezależnie od rodzaju instalacji tryskaczowej lub gaśniczej 
Megapress zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pod 
względem technicznym i praktycznym, co cenią zarówno 
projektanci, jak i wykonawcy. Szeroki asortyment elementów 
instalacyjnych, takich jak trójniki z gwintem wewnętrznym czy 
nowa złączka przejściowa do tryskaczy końcowych, pozwala 
na zastosowanie tego systemu niemal w każdej sytuacji.  

Szczegółowe informacje na temat zastosowań systemu 
Megapress oraz ekonomicznego montażu połączeń zapra-
sowywanych można znaleźć na stronie: viega.pl/Megapress 

Złączki Megapress – niezastąpione 
przy montażu różnych komponentów 
instalacji
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System Megapress posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach tryskaczowych o najwyższych klasach odporności 
pożarowej (HHP i HHS).

Dzięki szybkiej i bezpiecznej technice połączeń zaprasowywanych w systemie instalacyjnym
Megapress montaż instalacji tryskaczowych i gaśniczych jest teraz szczególnie ekonomiczny.

JESZCZE WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ : ELEMENTY WSUWANE I ZŁĄCZKI PRZYŁĄCZENIOWE MEGAPRESS

Perfekcyjne rozwiązanie np. do instalacji 
tryskaczy końcowych:
nowa złączka przejściowa Megapress 
z wsuwaną końcówką do średnic 1 i 1¼" 
z gwintem wewnętrznym od ½ do 1"

Złączki przejściowe i złączki przyłączeniowe Megapress są teraz dostępne również 
do stosowanych często średnic 1½ i 2".

Nowoci produktowe  7



SYSTEM MEGAPRESS
W HALI MAGAZYNOWO-
-PRODUKCYJNEJ W KRAKOWIE
W kompleksie zabudowań przemysłowych przy ul. Zawiłej 56 w Krakowie przeprowadzono 
kompleksową renowację hali, należącej do firmy LIBERTA, o kubaturze 97 680 m³. 
Ze względu na krótki termin wykonania instalacji, do podłączenia nagrzewnic zastosowano 
system zaprasowywany Viega Megapress. Na wybór tego rozwiązania miały wpływ wymagania 
inwestora, który chciał uniknąć konieczności spawania rur w wyremontowanym budynku. 

Optymalne rozwiązanie do rozległych instalacji grzewczych:

W hali magazynowo-produkcyjnej należącej do firmy LIBERTA 
zastosowano ponad 450 złączek zaprasowywanych Megapress. 
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System Megapress to doskonałe rozwiązanie do rozległych instalacji grzewczych. 
Andrzej Grochowalski, właściciel firmy Degro Technika Grzewcza i instalatorzy Marian Porębski i Wojciech Kopeć

Rury stalowe w instalacjach grzewczych i przemysłowych 
są często łączone poprzez spawanie. Jest to nie tylko pra-
cochłonne, ale stwarza również ryzyko zaprószenia ognia. Sys-
tem Megapress pozwala w ciągu kilku sekund łączyć rury ze 
stali grubościennej poprzez zaprasowywanie na zimno. Czas 
montażu skraca się w ten sposób nawet o 60% w stosunku do 
klasycznych połączeń spawanych. To głównie te zalety systemu 
firmy Viega zadecydowały o zastosowaniu go w hali magazy-
nowej przy ul. Zawiłej 56. 

SZYBKI I BEZPIECZNY MONTAŻ
W instalacji grzewczej wykorzystano ponad 450 kształtek za-
prasowywanych Megapress o średnicach ¾, 1, 1¼, 1½ i 2”. 
Łączą one stalowe rury biegnące do 83 nagrzewnic, zapew-
niających ciepło w budynku.  Nowoczesna technologia zapra-
sowywania pozwoliła na wyjątkowo szybki i czysty montaż. 
- Przy tym projekcie chodziło zarówno o czas, jak i o este-
tykę – tłumaczy Andrzej Grochowalski, wykonawca instalacji. 
– Inwestor nie chciał stosować połączeń spawanych, ze 
względu na ryzyko pobrudzenia ścian. W tej sytuacji system 
Megapress okazał się dla nas optymalnym rozwiązaniem 
i spełnił wszystkie oczekiwania. 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
Wprowadzając system Megapress, firma Viega jako pionier 
w tego typu rozwiązaniach na rynku polskim, umożliwiła stoso-
wanie połączeń zaprasowywanych do rur ze stali grubościen-
nej. Specjalny element uszczelniający z EPDM jest zintegro-
wany w stalowej złączce wykonanej z materiału 1.0308 (St 37) 
z powłoką cynkowo-niklowaną. W połączeniu z pierścieniem 
nacinającym gwarantuje to trwałe, szczelne i mocne połączenie 
na szorstkiej powierzchni rury ze stali czarnej surowej, galwani-
zowanej, lakierowanej przemysłowo lub malowanej proszkowo. 
W przypadku rur stalowych technologia zaprasowywania po-
zwala zdecydowanie skrócić prace montażowe. W zależności 
od średnicy nominalnej, oszczędność czasu może wynieść 
nawet do 60% w  porównaniu z tradycyjnymi technikami 
łączenia jak spawanie, skręcanie lub połączenia rowkowe.   

Obiekt: hala magazynowo-produkcyjna
Kubatura budynku: 97 680 m³.
System: Viega Megapress, średnice ¾, 1, 1¼, 1½ i 2” 
Zastosowanie: instalacja grzewcza
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Ekonomiczny system Viega Smartpress przeznaczony jest do instalacji wody użytkowej i instalacji 
grzewczych o średnicach od 16 do 63 mm. Nadaje się więc nie tylko do zastosowań na poziomie 
kondygnacji, lecz również do montażu w pionach instalacyjnych i przewodach rozdzielających.

VIEGA SMARTPRESS: 
MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA 
PRZY MINIMALNYCH STRATACH 
CIŚNIENIA

Innowacyjny system rur wielowarstwowych z metalowymi złączkami

Dynamiczne animacje na mikrostronie internetowej doskonale 
pokazują zalety systemu Smartpress. 

10  Nowości produktowe



System Viega Smartpress łączy w sobie najlepsze i najpo-
pularniejsze materiały, w optymalny sposób wykorzystując 
ich zalety. W przypadku złączek jest to stal nierdzewna, brąz 
i wysokiej klasy tworzywo sztuczne PPSU. Rury wykonane są 
z polietylenu sieciowanego elektronowo. Wszystkie materiały 
nadają się do wszelkiego typu instalacji wody użytkowej, są 
odporne na odcynkowanie i spełniają wymagania higieniczne 
jednostek certyfikujących.

STABILNY KSZTAŁT BEZ ZAŁAMAŃ
Rura Viega Smartpress charakteryzuje się najwyższą stabil-
nością, a jednocześnie dużą elastycznością. Przy średnicach 
do 32 mm można ją nawet wyginać ręcznie, dopasowując 
optymalnie do indywidualnych warunków w miejscu montażu. 
Rury są dostępne w średnicach od 16 do 63 mm. Aby zagwa-
rantować najwyższą jakość, Viega samodzielnie produkuje 
zarówno rury, jak i wszystkie inne elementy systemu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PODCZAS INSTALACJI
System Viega Smartpress zapewnia znacznie szybszy i łatwiej-
szy montaż, niż inne systemy rur tworzywowych, ponieważ 
wszystkie złączki o średnicach od 16 do 63 mm nie posiadają 
o-ringu. Do wykonania trwałego i bezpiecznego połączenia po-
trzebujemy jedynie trzech kroków: docięcie rury, nasunięcie 
złączki i zaprasowanie. Odpada konieczność czasochłonnych 
przygotowań, takich jak kalibracja, fazowanie końcówek rur, 
czy dodatkowe kielichowanie. Oznacza to oszczędność czasu 
nawet do 30% w porównaniu z innymi systemami.

ZOPTYMALIZOWANY PRZEPŁYW = NISKA STRATA CIŚNIENIA
Przy takim samym natężeniu przepływu złączki Smartpress 
gwarantują znacznie niższe straty ciśnienia, nawet o 80% 
w porównaniu z tradycyjnymi kształtkami z tworzywa sztucz-
nego lub mosiądzu. Wynika to z ich innowacyjnej konstrukcji, 
polegającej na zoptymalizowaniu przepływu wody. Dzięki temu 
w projekcie można zastosować znacznie mniejsze średnice, 
poprawiając komfort i higienę całej instalacji.  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.viega.pl/Smartpress

Do wykonania połączenia w systemie Smartpress 
wystarczy docięcie rury, nasunięcie złączki
i zaprasowanie. 

Wysoka elastyczność i odporność na załamanie 
to ważne zalety rury systemu Viega 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.
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Odpływy Advantix – modułowy system dla pełnej swobody wyboru

SPROSTAĆ WYMAGANIOM
PRAKTYCZNYM I ŻYCZENIOM
KAŻDEGO KLIENTA
Zarówno w przypadku remontu, jak i w nowych łazienkach, prysznice bez brodzika są obecnie 
jednym z najczęstszych życzeń klientów. Instalatorzy i glazurnicy potrzebują praktycznych produktów, 
aby spełnić ich szczególne wymagania, a zarazem sprostać uwarunkowaniom budowlanym. 
Doskonałą odpowiedzią na wszelkie problemy są odpływy liniowe Advantix ze stali nierdzewnej.

Decyzja o wyborze tego dopracowanego produktu o wysokiej
jakości zwróci się na kilka sposobów. Korzyścią dla użytkow-
nika jest dyskretny wygląd rusztu i łatwość czyszczenia, na-
tomiast instalatora przekona łatwy i bezproblemowy montaż.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
Ważną kwestią dla instalatora, poza maksymalną efektywno-
ścią jest również możliwość realizacji różnych wysokości mon-
tażu: od 40 do 95 mm. To właśnie zapewnia odpływ liniowy 
Advantix. Modułowy system Viega pozwala na dobór odpo-
wiedniego rozwiązania do każdej sytuacji. Jeśli posadzka jest 
za niska, możemy dociąć korpus syfonu na dowolną długość 
i przekształcić w wersję do obiektów remontowanych. Odpływ 
liniowy zamontujemy w dowolnym miejscu pomieszczenia 
lub bezpośrednio przy ścianie – rurę kanalizacyjną układa 
się w obu przypadkach bezpośrednio pod korpusem pod-
stawowym. Dzięki temu jastrych ma wystarczającą wysokość 
również w przypadku pryszniców bez brodzika.

MAKSYMALNA RÓŻNORODNOŚĆ
Aby zapewnić maksymalną różnorodność, Viega proponuje
odpływ liniowy w postaci systemu modułowego. Składa się 
on z dwóch korpusów podstawowych ze stali nierdzewnej 
w pięciu różnych długościach, trzech różnych odpływów (np. 
wersja do łazienek remontowanych i odpływ pionowy), odpo-
wiednich nóżek regulacyjnych, trzech wersji ramek oraz pięciu 
indywidualnych ozdobnych rusztów. Wszystkie te elementy 
można dowolnie ze sobą łączyć. Dodatkowo do wszystkich 

standardowych sytuacji jest dostępny nowy kompletny model, 
który pozwala na wyłożenie rusztu dowolnymi płytkami.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
Aby zapewnić trwałą szczelność strefy prysznica, odpływ 
liniowy musi być profesjonalnie zabudowany przez glazur-
nika w uszczelnieniu cienkowarstwowym. Glazurnik powinien 
stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących 
uszczelnień.

Dodatkową opcją jest powiększenie piaskowanego kołnierza
uszczelniającego do łącznej szerokości 125 mm poprzez 
użycie opcjonalnych akcesoriów, np. kleju uszczelniającego 
i taśmy uszczelniającej.

Odpływy liniowe bez wyposażenia specjalnego spełniają 
wymagania w zakresie ochrony akustycznej. W przypadku 
podwyższonych wymogów przeciwpożarowych można 
zastosować przepust Advantix R120.  

Szczegółowe informacje na temat praktycznych odpływów 
Viega można znaleźć również w Internecie na stronie: 
viega.pl/Advantix

Stabilny korpus podstawowy z nóżkami do regulacji 
wysokości oraz szerokim i piaskowanym kołnierzem 
uszczelniającym to podstawa profesjonalnego 
uszczelnienia.

Efektywna praca krok po kroku:
bezpieczna i sprawna instalacja dzięki 
wysokiej jakości akcesoriom 
uszczelniającym.

12  Informacje produktowe
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Jeśli wysokość posadzki jest 
niewystarczająca, można skrócić obudowę 
i element syfonu, zamieniając w ten sposób 
odpływ standardowy w wersję do obiektów 
remontowanych.

Elegancja, „modułowa” elastyczność lub gotowy do montażu zestaw: odpływy liniowe Advantix ze stali nierdzewnej.

Alternatywnie odpływy liniowe Advantix są dostępne 
w postaci kompletnego zestawu, który zawiera korpus 
podstawowy, standardowy syfon z zamknięciem wodnym 
o wysokości 50 mm, nóżki regulacyjne i ruszt do wyłożenia 
płytkami (ER 13).

SZYBKA KONFIGURACJA
Dostępny w Internecie konfigurator odpływów 
liniowych umożliwia szybkie i łatwe skonfigurowa-
nie odpływu Viega do pryszniców bez brodzika. 
Po wprowadzeniu najważniejszych danych au-
tomatycznie oblicza on wydajność odwodnienia 
(0,4 do 1,1 l/s) oraz tworzy wizualizację odpływu linio-
wego Advantix i gotową listę części do zamówienia. 

Kod QR umożliwia bezpośrednie przejście 
do konfiguratora.

Po prostu bezpiecznie: dopuszczenia do zastosowania 
wydane przez właściwe instytucje potwierdzają 
możliwość wykorzystania odpływu liniowego 
Advantix we wszystkich najczęściej spotykanych 
sytuacjach montażowych.
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W eleganckich hotelach łazienki muszą być nie tylko funkcjonalne, ale również oferować 
gościom najwyższy poziom estetyki. Dlatego coraz częściej zamiast tradycyjnych brodzików 
prysznicowych, stosuje się odwodnienia liniowe. Odpływy Advantix gwarantują wysoką 
wydajność i absolutną szczelność, a zastosowana we wrocławskim obiekcie wersja 
do wykończenia płytkami ceramicznymi, pozwoliła uzyskać atrakcyjny efekt wizualny.

ODPŁYWY LINIOWE ADVANTIX
W HOTELU AC BY MARRIOTT
WROCŁAW

Wydajne i estetyczne odwodnienia prysznicowe:

AC by Marriott Wrocław powstał przy pl. Wolności, 
w zabytkowej kamienicy z 1875 roku, w której niegdyś 
mieścił się Bank Pruski, a później Bank Rzeszy. 
Po wojnie działał w niej Narodowy Bank Polski oraz 
Bank BZWBK. Hotel oferuje gościom 91 pokoi o po-
wierzchni od 28 do 40 m² oraz cztery różnej wielkości 
sale konferencyjne o wysokim standardzie.
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Zabytkowy budynek, w którym powstał hotel AC by Marriott 
przeszedł gruntowny remont elewacji i wnętrz. Inwestor 
zdecydował się również na dobudowanie dwóch pięter. 
W luksusowo zaaranżowanych wnętrzach zwrócono 
uwagę na każdy detal, w tym również na rozwiązania 
sanitarne w łazienkach i w strefie basenowej.

DOSKONAŁA IZOLACJA I ESTETYCZNY WYGLĄD
W łazienkach pokojowych zastosowano w sumie 91 od-
pływów liniowych Advantix o długości 1000 mm w wersji 
przyściennej, z kołnierzem pod uszczelnienie wywiniętym 
na ścianę. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie w za-
kresie techniki odprowadzania wody. Takie odwodnienie 
może być montowane na styku podłogi i ściany, właśnie 
ze względu na pionowy kołnierz, zapewniający właściwe 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na styku odpływ 
– ściana. Dzięki temu mamy możliwość usytuowania 
odwonienia tak, aby spadek posadzki był w jednej płasz-
czyźnie - w kierunku ściany - co dla wykonawcy oznacza 
mniej kłopotliwego docinania płytek. Tak zaprojektowane 
odwodnienie ma również walor estetyczny, zwłaszcza je-
żeli wykańczamy podłogi i ściany kamieniem naturalnym 
lub płytkami o dużych rozmiarach. Odpływy liniowe 
Advantix, dostępne są w wersji ze specjalną ramką mon-
tażową, pozwalającą na wypełnienie rynny dowolnie wy-
branymi płytkami ceramicznymi - zamiast tradycyjnego 
rusztu. Właśnie tą opcję zastosowano w łazienkach 
hotelu AC by Marriott. Takie same odpływy, tyle że 
w wersji podłogowej zostały zainstalowane w przypadku 
pryszniców basenowych i jako odwodnienie strefy 

basenowej - W naszych obiektach przywiązujemy 
dużą wagę do estetycznej i harmonijnej aranżacji wnętrz 
– mówi Maciej Knyrek, Dyrektor Hotelu. – Odpływy 
firmy Viega spełniły nasze oczekiwania, ponieważ 
doskonale wpasowują się w podłogę i wyglądają bardzo 
elegancko.

WYSOKA JAKOŚĆ I PROSTY MONTAŻ
Gama Advantix to kompleksowa oferta odpływów, pozwa-
lająca znaleźć optymalne rozwiązanie do każdej sytuacji 
budowlanej. Firma Viega od wielu lat należy do liderów 
w zakresie techniki odprowadzania wody, a nasze pro-
dukty doceniają zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy.
- W przypadku tego projektu, priorytetem było zachowanie 
najwyższych standardów, dlatego bazowaliśmy na spraw-
dzonych i markowych produktach – mówi Piotr Kowalski, 
Kierownik Działu Instalacji Sanitarnych w firmie Ultranet 
Sp. z o.o., która wykonywała montaż systemów odwod-
nień w hotelu AC by Marriott. – Dużym atutem odpływów 
Viega był również prosty i szybki montaż oraz fachowe 
doradztwo techniczne ze strony przedstawiciela produ-
centa.

Oprócz produktów z gamy Advantix, we wrocław-
skim hotelu znalazły się również chromowane, rurowe 
syfony, zamontowane do wszystkich umywalek w obiek-
cie. Charakteryzują się one eleganckim wzornictwem 
i trwałością, gwarantującą długoletnią, bezproblemową 
eksploatację.  

Kolejne etapy montażu odpływu liniowego Advantix w hotelowej łazience

1

4

2

5

3

6

16  Reportaż



Kolejne etapy montażu odpływu liniowego Advantix w hotelowej łazience

Odpływy liniowe Advantix zastosowano w strefie basenu oraz w łazienkach dla gości. 

7 8
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Komplety odpływowe z serii Tempoplex

W dzisiejszych łazienkach atrakcyjny design odgrywa pierwszoplanową rolę, co dotyczy również 
strefy prysznica. Brodziki stają się coraz płytsze, a użytkownicy chcą, by wystawały jak najmniej 
ponad powierzchnię posadzki. Jednocześnie obserwujemy modę na duże deszczownice, 
zapewniające relaksującą kąpiel. Pojawia się jednak kwestia skutecznego odprowadzania wody 
i firma Viega, jako światowy lider w tej dziedzinie, ma na to optymalną odpowiedź w postaci 
produktów z serii Tempoplex. 

SKUTECZNE ODPROWADZANIE 
WODY Z KAŻDEGO BRODZIKA

rozwiązaniem przy renowacji łazienek i przy brodzikach 
montowanych na równi z posadzką. Kolejna zaleta odpły-
wów Viega, szczególnie w wypadku brodzików montowanych 
w sposób nie dający dostępu do syfonu po instalacji, to szybki 
i bezproblemowy montaż. Zastosowane w nich rozwiązania 
pozwalają na podłączenie korpusu odpływu do instalacji, 
sprawdzenie szczelności i montaż brodzika w kolejnym kroku, 
bez ryzyka pozostawienia odpływu, którego prawidłowe dzia-
łanie nie zostało sprawdzone. Również czyszczenie odpływów 
Tempoplex nie sprawia problemów. Umożliwia je wyjmowany 
element syfonu, zapewniający łatwy dostęp do korpusu. Bar-
dzo praktycznym rozwiązaniem jest również wyciągany korek, 
dający bezpośredni dostęp do rury odpływowej, umożliwiający 
wprowadzenie spirali do instalacji kanalizacyjnej.  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: viega.pl

Efektowne deszczownice to obecnie jeden z najpopularniej-
szych trendów łazienkowych. Takie rozwiązanie oznacza jed-
nak stosunkowo duży przepływ wody. Jeśli do tego decydu-
jemy się na atrakcyjny wizualnie płaski brodzik, to skuteczne 
odprowadzenie wody może stanowić wyzwanie. W tego typu 
przypadkach doskonale sprawdzają się komplety odpływowe 
Tempoplex Plus o wydajności aż 0,85 l/s, czyli powyżej 100% 
ponad normę PN-EN 274-1. Takie parametry są wystarcza-
jące praktycznie w każdej sytuacji. W konwencjonalnych 
prysznicach optymalnym rozwiązaniem będzie standardowy 
Tempoplex o wydajności 0,64 l/s. Obydwa modele posiadają 
podwójne uszczelnienie, co gwarantuje bezpieczeństwo i bez-
problemową eksploatację. 

ATRAKCYJNY WYGLĄD, ŁATWY MONTAŻ I CZYSZCZENIE
Wysokość zabudowy kompletów Tempoplex i Tempoplex Plus 
z otworem odpływowym o średnicy 90 mm, wynosi zaled-
wie 80 lub 90 mm. Viega oferuje również model Tempoplex 
o wysokości 60 mm i wydajności 0,55 l/s. Są one idealnym 

Tempoplex 60
numer wzoru 6963
wydajność 0,55 l/s

Tempoplex
numer wzoru 6961PL
wydajność 0,64 l/s

Tempoplex Plus
numer wzoru 6960
wydajność 0,85 l/s
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

KONFIGURATOR PŁYTEK URUCHAMIAJĄCYCH
Praktyczny konfigurator płytek uruchamiających, dostępny na stronie internetowej 
Viega, pozwala łatwo wybrać optymalny model, pasujący do naszej łazienki. Obsługa 
narzędzia jest wygodna i intuicyjna. W menu znajdują się wszystkie dostępne płytki 
do WC i pisuaru z serii Visign for Style i Visign for More. Dla tych, którzy potrzebują 
konkretnego materiału, koloru lub rodzaju spłukiwania, przygotowano precyzyjne filtry, 
zawężające zakres poszukiwań. Do wizualizacji sytuacji montażowej służą jednokolo-
rowe tło oraz płytki ścienne, które można dopasować kolorem i wielkością. Dowolnie 
definiujemy także barwę i szerokość fugi. Jeśli użytkownik potrzebuje indywidualnego 
projektu wystarczy, że wgra zdjęcie konkretnej łazienki. Po znalezieniu właściwej 
płytki otrzymujemy pełne zestawienie skonfigurowanych elementów, dostępne także 
w postaci poręcznej listy wraz z pasującym elementem podtynkowym.

Więcej informacji: 
viega.pl/plytkiuruchamiajace

ZASOBNIK NA TABLETKI
CZYSZCZĄCE
Zasobnik na tabletki do czyszczenia 
WC to nowe w ofercie firmy Viega, 
praktyczne rozwiązanie, zapewnia-
jące świeżość i higienę przy każdym 
spłukiwaniu. Po zamontowaniu jest on 
dyskretnie schowany za płytką uru-
chamiającą, którą otwieramy szybko 
i bezpiecznie, dzięki specjalnej magne-
tycznej ramce. Tabletkę wrzuca się do 
specjalnego koszyczka umieszczonego 
tuż pod powierzchnią wody w spłuczce. 
Tam, w sposób ciągły, uwalnia sub-
stancje aktywne, dzięki czemu każde 
spłukanie czyści miskę, zapewniając 
jednocześnie świeży zapach. Zasob-
nik jest dostępy do niemal wszystkich 
spłuczek podtynkowych Viega (z wy-
jątkiem modeli o obniżonej wysokości) 
w postaci zamawianego osobno ze-
stawu. Instaluje się go w połączeniu 
z płytkami uruchamiającymi Visign for 
Style 10. Do spłuczki można wrzucać 
wszystkie dostępne na rynku tabletki 
i kostki, niezawierające chloru.
Więcej informacji: viega.pl

DŁAWIK PRZEPŁYWU SPŁUKIWANIA
Spłuczki podtynkowe Viega 2H, 2C i 2S o wysokości 1130 mm są teraz standardowo wypo-
sażone w dławik przepływu spłukiwania. Umożliwia on zredukowanie natężenia przepływu, 
bez zmniejszania ilości wody. Dzięki temu problem wychlapywania wody z bezkołnierzo-
wych misek WC został skutecznie rozwiązany. Dławik jest fabrycznie ustawiony na przepływ 
maksymalny. W razie potrzeby można, bez użycia żadnych narzędzi, ustawić jeden z pięciu 
poziomów ograniczających natężenie spłukiwania. Wystarczy przekręcić dławik, aby zmniej-
szyć jego przekrój na tyle, by woda nie chlapała poza miskę. Nie zmienia się przy tym ilość 
wody, zatem spłukiwanie jest wciąż skuteczne. Rozwiązanie nadaje się nie tylko do misek 
bezkołnierzowych, lecz również do toalet specjalnych, np. dla dzieci. Dławik można kupić 
również osobno, do zamontowania w zainstalowanych już spłuczkach Viega.
Więcej informacji: viega.pl
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viega.pl/Smartpress

2

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
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