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Systemy zaprasowywane w instalacjach wody użytkowej

Reportaż:
Systemy Profipress
i Sanpress Inox
w Szpitalu Klinicznym
im. Karola Jonschera
UM w Poznaniu

Odpływy
i systemy podtynkowe:
Rozwiązania łazienkowe
przystosowane
do wieku użytkowników



Drodzy Czytelnicy,
Jesienne wydanie Viegajournal jest dla mnie zawsze okazją do 
refleksji na temat kończącego się roku. Niewątpliwie był on udany 
dla naszej firmy, a myślę, że również dla branży instalacyjnej, ze 
względu na wyjątkowo korzystną pogodę, sprzyjającą realizacji 
projektów budowlanych. Przykłady takich realizacji znajdą Pań-
stwo na kolejnych stronach biuletynu.

Dużo uwagi poświęciliśmy tym razem higienie w instalacjach wody 
użytkowej. Jest to kwestia mająca kluczowy wpływ na zdrowie, 
dlatego w firmie Viega od lat traktujemy ją priorytetowo. Nasze 
systemy są wykonane z najlepszych materiałów i zaprojektowane 
tak, by zapewnić jak najwyższą jakość wody. Cieszy mnie rosnąca 
świadomość inwestorów i projektantów w tej kwestii, czego przy-
kładem jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM, gdzie 
zastosowano systemy Viega z miedzi i stali nierdzewnej, właśnie 
z myślą o zdrowiu pacjentów. 

Równie ważna kwestia, na której skupiamy się przy produkcji 
naszych systemów to bezpieczeństwo. Wierzymy, że drogą do za-
pewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa są innowacyjne 
technologie oraz zachowanie najwyższych standardów jakości 
w każdym obszarze działania. To właśnie charakteryzuje systemy 
zaprasowywane Viega. Zachęcam do lektury artykułu na temat 
innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w naszych złączkach, 
które naprawdę robią różnicę. 

Odpływy liniowe to obecnie jeden z najważniejszych trendów 
łazienkowych, a Viega od początku wyznacza standardy w tej 
dziedzinie. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest kolejne 
zwycięstwo modelu Advantix Vario w rankingu najlepiej sprzeda-
jących się odpływów, przygotowywanym co roku przez magazyn 
„Łazienka”. Produkt ten, podobnie jak inne nasze rozwiązania 
sanitarne, doskonale wpisuje się w temat domów wielogene-
racyjnych, o czym również przeczytają 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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INTELIGENTNE PODPOWIEDZI
Już w momencie wpisywania hasła wyszukiwarka pod-
powiada pasujące pojęcia. W tym celu przeszukuje 
ona jednocześnie kilkaset tysięcy rekordów w zaledwie 
kilka milisekund.

AKTYWNE POPRAWKI
Redaktorzy zajmujący się stroną internetową Viega na 
bieżąco aktualizują zamieszczane tam treści. Strona 
jest stale optymalizowana poprzez nadawanie priory-
tetu aktualnym tematom w podpowiedziach wyszu-
kiwania i identyfikowanie haseł, które nie zwróciły 
żadnego wyniku wyszukiwania, a następnie aktywne 
linkowanie ich do odpowiednich wyników. Na przy-
kład po wpisaniu hasła „płytka spłukująca” zostaną 
wyświetlone również wszystkie informacje na temat 
tej kategorii produktów Viega.

4  Aktualności

DLA TYCH,
KTÓRZY WOLĄ 
SZYBKO ZNALEŹĆ, 
NIŻ DŁUGO SZUKAĆ

Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania
na stronie viega.pl

Przy obecnym zalewie informacji, z którym mamy do czynienia 
każdego dnia, trudno jest szybko znaleźć to, czego w danej chwili 
poszukujemy. Tymczasem, im szybciej zdobędziemy niezbędne 
dane, tym szybciej możemy zrealizować planowany projekt. 
Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania zastosowana na stronie 
viega.pl pomaga wyjątkowo łatwo dotrzeć do potrzebnych nam 
informacji. Nie tylko wyświetla wyniki w ciągu kilku milisekund, 
ale również aktywnie wspiera wyszukiwanie przy pomocy 
inteligentnych podpowiedzi. Dzięki temu użytkownik ma 
zagwarantowany szybki i wygodny dostęp do potrzebnych 
informacji w dowolnym momencie. 

WYNIKI ZE ZDJĘCIAMI
Aby od razu znaleźć dokładnie to, czego się szuka, 
w oknie wyszukiwania, obok opisu wyświetlane jest 
odpowiednie zdjęcie.

WYSZUKIWANIE PO NUMERACH KATALOGOWYCH
Również wyszukiwanie części zamiennych jest teraz 
znacznie wygodniejsze. Można je łatwo odnaleźć bez-
pośrednio za pomocą numeru katalogowego i wyświe-
tlić wszystkie niezbędne informacje.

WYSZUKIWANIE WEDŁUG KATEGORII
Dla wszystkich, którzy dokładnie wiedzą, czego szu-
kają, na stronie viega.pl umieszczono pięć specjal-
nych wyszukiwarek w poszczególnych zakładkach. 
Umożliwiają one wyszukiwanie informacji w katego-
riach: Produkty, Części zamienne, Referencje, Media 
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i Downloads. Na przykład w przypadku wyszukiwania 
konkretnego produktu, wyświetlane są tylko wyniki z tej 
kategorii. Poprzez wybór dodatkowych filtrów można 
jeszcze zawęzić wyniki wyszukiwania.

LISTA ZAPAMIĘTANYCH
Wyniki wyszukiwania można również zapisać w za-
kładce „Lista zapamiętanych” i pobrać je później bez 
konieczności otwierania danej strony. Zapewnia to 
jeszcze wygodniejszy dostęp do potrzebnych nam 
dokumentów.  

Zachęcamy do wypróbowania nowej wyszukiwarki 
na stronie viega.pl/Szukaj

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
NOWEJ WYSZUKIWARKI:

 ■ podpowiadanie pasujących pojęć 
już podczas wpisywania hasła

 ■ aktywne linkowanie 
do odpowiednich wyników

 ■ dopasowanie zdjęć do wyników 
wyszukiwania

 ■ 5 specjalnych wyszukiwarek 
w poszczególnych zakładkach na stronie



6  Artykuł techniczny

Instalacje wody użytkowej nieustannie ewoluowały na prze-
strzeni lat. Obecnie za najbezpieczniejsze i najbardziej hi-
gieniczne uznawane są systemy rurowe wykonane z miedzi 
i stali odpornej na korozję. Kwestie przydatności i ograniczeń 
stosowania rur regulują konkretne normy i rozporządzenia, 
na przykład Polska Norma PN-EN 12502-3 z grudnia 2016 r. 
mówiąca o ryzyku występowania korozji w instalacjach 
wykonanych z rur stalowych ocynkowanych zanurzeniowo. 
Wyżej wymieniona norma podkreśla wysokie ryzyko wystę-
powania korozji w instalacjach wody zimnej, ze względu na jej 
skład, a także wysokie ryzyko korozji wżerowej w instalacjach 
wody ciepłej już powyżej 35°C. Wiele bakterii namnaża się 
w zimnej i ciepłej wodzie, a obumiera podczas dezynfek-
cji termicznej bądź chemicznej. Rurociągi wody użytkowej 
muszą więc być odporne na wysoką temperaturę i środki 
chemiczne stosowane do dezynfekcji. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
Do budowy instalacji często stosuje się materiały, które 
mimo, że mają dopuszczenia do stosowania w instalacjach 

wody użytkowej, ze względu na skład fizyko-chemiczny wody 
i temperaturę pracy instalacji nie powinny być stosowane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, 
w § 120 punkt 2a mówi między innymi o konieczności stoso-
wania do instalacji wody użytkowej materiałów odpornych na 
korozyjną wodę oraz maksymalną temperaturę 80˚C. Takie 
wymagania spełnią tylko materiały najwyższej jakości. Ze 
specjalną uwagą należy pochodzić do tematu higieny wody 
użytkowej w obiektach, takich jak szpitale. Instalacje są tutaj 
szczególnie ważne ze względu na pacjentów, którzy często 
mają obniżoną odporność i są dużo bardziej narażeni na 
drobnoustroje. 

ZAPOBIEGANIE KOROZJI I STAGNACJI
Bakterie w instalacjach wody użytkowej rozwijają się szcze-
gólnie w złogach korozji, w biofilmie, który powstaje zwłasz-
cza na podłożach syntetycznych. Inne zagrożenia dla „czy-
stości” wody to stagnacja i nieodpowiednia temperatura. 

Jednym z istotnych czynników, od których zależy nasze zdrowie jest niewątpliwie jakość wody 
użytkowej. Pod tym pojęciem rozumiemy zimną wodę pitną oraz ciepłą wodę, wykorzystywaną 
do mycia ciała, naczyń i innych przedmiotów codziennego użytku. Dla firmy Viega higiena wody 
użytkowej zawsze była priorytetem. Nasze rozwiązania systemowe są projektowane nie tylko 
pod kątem wygody i bezpieczeństwa montażu, ale również z myślą o zapewnieniu najwyższego 
poziomu higieny w instalacjach.  

ZDROWIE A INSTALACJE
WODY UŻYTKOWEJ

Higieniczne rozwiązania firmy Viega

Wykorzystanie kształtek Smartpress do budowy instalacji szeregowej
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku mówi między innymi 
o temperaturze wody pitnej – zimnej, nie wyższej niż 25°C, 
a wody ciepłej nie niższej niż 55°C. Temperatury te gwaran-
tują, że woda będzie najwyższej jakości. Żeby spełnić wspo-
mniane warunki, instalacja musi być wykonana tak, by nie 
powstawały miejsca stagnacji, gdzie nie da się utrzymać 
odpowiedniej temperatury, a bakterie będą mogły się roz-
wijać w niekontrolowany sposób. Dlatego Viega proponuje 
instalacje pierścieniowe i szeregowe, które ograniczają 
ryzyko stagnacji.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo reportaż na temat 
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu. 
W tamtejszych instalacjach zastosowano miedź i stal nie-
rdzewną, właśnie ze względu na podwyższone standardy 
higieny, mające na celu zdrowie pacjentów.

BAKTERIE LEGIONELLA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi mówi o maksymalnej ilości bakterii Legionella. Bak-
terie te nie rozwijają się jednak we wszystkich materiałach 
z takim samym natężeniem. Przyjmuje się, że najlepsza jest 
pod tym względem miedź, ale stal nierdzewna ma podobne 
właściwości dla rozwoju Legionelli. Z tego powodu tak często 
stosuje się stal nierdzewną w przemyśle farmaceutycznym, 
kosmetycznym i szpitalach.  

Jednolite teksty rozporządzeń można znaleźć na stronie 
prawo.sejm.gov.pl

Objaśnienia:

1)  Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie 
ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

2)  Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda

Lp. Parametr Liczba mikroorganizmów
[jtk]

Objętość próbki
[ml]

Objaśnienia

1 Legionella sp.
<100 100 1)

< 50 1000 2)

Instalacja pierścieniowa zapewniająca przepływ w całej instalacji niezależnie od punktu poboru



Nowy blok operacyjny z oddziałem kardiochirurgii dziecięcej 
to największa realizowana obecnie inwestycja Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. Głównym wykonawcą jest firma Budopol-Poznań 
Sp. z o.o. Rozbudowa szpitala o kluczowe pomieszcze-
nia jakimi są sale operacyjne wymagała szczególnej uwagi 
w projektowaniu. Musiała ona być zrealizowana w taki spo-
sób, by uzyskać obiekt bezpieczny dla pacjentów, a zarazem 
funkcjonalny dla personelu i obsługi. 

MIEDŹ: TRWAŁOŚĆ I HIGIENA
Do instalacji wody użytkowej zastosowano dobrze znany 
system Profipress w średnicach od 15 do 88,9 mm. Wybór 
miedzianych rur i zaprasowywanych złączek, dokonany 
przez projektanta Jakuba Makowskiego, miał na celu uzy-
skanie w całym budynku instalacji w takim samym stan-
dardzie – trwałych i higienicznych. Miedź jest materiałem, 
który w największym stopniu ogranicza rozwój groźnych dla 
pacjentów bakterii. Technika połączeń zaprasowywanych 
na zimno gwarantuje maksymalną trwałość instalacji, eliminu-
jąc ryzyko przegrzewów występujących podczas lutowania.

Trudno wyobrazić sobie miejsce, gdzie jakość i higiena wody w instalacjach odgrywają większą 
rolę niż w przypadku placówek medycznych. Żeby zapewnić najwyższe standardy, w poznańskim 
szpitalu zastosowano sprawdzone systemy zaprasowywane firmy Viega z miedzi i stali odpornej 
na korozję. Takie rozwiązanie gwarantuje trwałość, bezpieczeństwo i bezawaryjną eksploatację 
instalacji przez wiele lat. 

Systemy Profipress i Sanpress Inox w Szpitalu Klinicznym
im. Karola Jonschera UM w Poznaniu

8  Reportaż



NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ
Wysokiej jakości instalacja hydrantowa ma istotny 
wpływ na bezpieczeństwo obiektu. W nowej części 
poznańskiego szpitala do jej budowy użyto systemu 
połączeń zaprasowywanych Sanpress Inox. Stal nie-
rdzewna, z której wyprodukowane są rury i złączki, to 
najlepsze możliwe rozwiązanie pod względem odporno-
ści na korozję. Daje to gwarancję wieloletniej trwałości 
instalacji, bezawaryjnej eksploatacji i niezawodnego 
działania w razie zagrożenia pożarowego. 

SZYBSZY I BEZPIECZNIEJSZY MONTAŻ
Oba systemy firmy Viega zastosowane w Szpitalu 
Klinicznym im. Karola Jonschera oparte są na tech-
nologii zaprasowywania. Pozwala ona zaoszczędzić 
nawet do 50% czasu w porównaniu z innymi sposo-
bami łączenia rur. Ponadto zaprasowywanie na zimno 
zamiast lutowania miedzi lub spawania stali odpornej 
na korozję zdecydowanie zmniejsza ryzyko popełnienia 
błędu przez wykonawcę. Wpływa to w istotny sposób 
na bezpieczeństwo instalacji, a ponieważ unikamy ope-
rowania otwartym ogniem – także na bezpieczeństwo 
pracy na terenie budowy. „Technika zaprasowywania 
znacznie przyspiesza montaż, co robi różnicę zwłaszcza 
w przypadku dużych projektów, takich jak ten” – po-
twierdza Jerzy Leonarski, właściciel firmy Instal Leon, 
która wykonywała instalacje w nowej części poznań-
skiego szpitala. „Można powiedzieć, że praca z takimi 
produktami jest łatwa, czysta i przyjemna”. 

Dodatkową zaletą systemów zaprasowywanych firmy 
Viega dla wykonawcy i inwestora były średnice ze-
wnętrzne rur. Dzięki cienkim ściankom rur, również 
izolacje mogą mieć mniejsze średnice, a więc zajmują 
mniej miejsca, szczególnie w korytarzach i fragmen-
tach, gdzie konstrukcja budynku znacznie ograniczała 
przestrzeń na instalacje.  

Reportaż  9

Ciąg instalacji hydrantowej w systemie Sanpress Inox

Jerzy Leonarski potwierdza, że systemy zaprasowywane 
znacznie przyspieszyły prace montażowe w szpitalu.

Instalacje hydrantowa (stal nierdzewna) i wody użytkowej 
(miedź) w pomieszczeniu węzła
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Wprowadzenie konturu V zrewolucjonizowało i znacznie ulepszyło technikę zaprasowywania 
na zimno, a sama nazwa pochodzi właśnie od jego wynalazcy, czyli firmy Viega. Rozwiązanie 
to gwarantuje, w połączeniu z profilem SC-Contur, stuprocentowe bezpieczeństwo naszych 
złączek – zarówno w stanie zaprasowanym, jak i niezaprasowanym. 

Kontur V Viega



Informacje produktowe  11

SIŁA PODWÓJNEGO ZAPRASOWANIA
Na rynku istnieje wiele systemów zaprasowywanych 
różnych producentów, ale nie wszystkie zapewniają 
taki sam poziom bezpieczeństwa. Różnica jak zwykle 
tkwi w szczegółach, które jednak mają często klu-
czowy wpływ na proces montażu i późniejszą eks-
ploatację instalacji. Technika zaprasowywania firmy 
Viega opiera się na metodzie podwójnego zaprasowa-
nia. Złączka jest tutaj zaciskana jednocześnie przed 
i za karbem, co gwarantuje znacznie trwalsze połą-
czenie, odporne na skręcanie i siły wzdłużne. Dzięki 
temu instalacje wykonane w naszych systemach mogą 
bezawaryjnie pracować przez wiele lat, nawet w naj-
trudniejszych warunkach eksploatacyjnych. 

ZABEZPIECZENIE W KSZTAŁTKACH XL
Kształtki Viega w średnicach od 64 mm do 108 mm 
wyposażone są oprócz uszczelki w grzebień ze stali 
nierdzewnej oraz pierścień dystansowy. Grzebień ze 
stali nierdzewnej pełni  funkcję drugiego zaprasowa-
nia. Jest on dociskany do rury i uniemożliwia wysu-
nięcie się kształtki. 

CYLINDRYCZNE PROWADZENIE RURY
Inną charakterystyczną cechą systemów zapraso-
wywanych Viega jest cylindryczne prowadzenie rury. 
Takie rozwiązanie chroni uszczelkę przed uszkodze-
niem, gdy montaż odbywa się w trudnych warunkach.

PROFIL SC-CONTUR
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, wpływają-
cym na bezpieczeństwo złączek Viega jest opatento-
wany profil SC-Contur. Dzięki specjalnej konstrukcji, 
niezaprasowana przez przeoczenie kształtka pozostaje 
nieszczelna, a więc łatwo ją wykryć podczas próby 
szczelności:
- przy próbie powietrznej, gazowej – 22m bar do 3 bar 
- przy próbie wodnej od 1 do 6,5 bara.
SC-Contur działa w pełnym zakresie tych ciśnień. 
To kolejna przewaga naszych złączek nad produktami 
konkurencji.  

SC-Contur

Więcej informacji na stronie 
viega.pl/technikazaprasowywania

Niebezpieczeństwo uszkodzenia uszczelki przy braku 
części cylindrycznej

Viega – prowadzenie osiowe rury

Ochrona uszczelki podczas montażu kształtek Viega

profilowy element uszczelniający pierścień oddzielający pierścień nacinający
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Bezpieczeństwo i szybki montaż

SYSTEMY SMARTPRESS I PRESTABO
W NOWEJ HALI MAGAZYNOWEJ 
FIRMY EKO-OKNA
W nowoczesnych budynkach magazynowych kwestie bezpieczeństwa muszą być traktowane 
priorytetowo. Dotyczy to również instalacji, których awaria mogłaby się wiązać z poważnymi stratami. 
Systemy połączeń zaprasowywanych firmy Viega gwarantują absolutną szczelność i długotrwałą, 
bezproblemową eksploatację. Kolejną zaletą tej technologii jest zdecydowanie krótszy czas prac 
montażowych. 

Viega Smartpress to unikalny na rynku 
system, w którym rury wielowarstwowe 
są łączone kształtkami ze stali
nierdzewnej i brązu. Metalowe złączki 
nie mają o-ringu, dzięki czemu odpada 
konieczność czasochłonnej kalibracji 
końców rur. 
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Firma EKO-OKNA S.A. to największy producent stolarki 
okiennej w Polsce. W nowoczesnej fabryce w Kornicach co-
dziennie powstaje sześć tysięcy okien. Dynamiczny rozwój 
firmy wymaga również zwiększania przestrzeni magazynowej. 
W tym roku do użytku oddano nową halę, gdzie zastosowane 
zostały najwyższej jakości systemy instalacyjne firmy Viega. 

UNIKALNE ZALETY MONTAŻOWE
Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej zostały wykonane 
w innowacyjnym systemie Viega Smartpress, w którym rury 
wielowarstwowe są łączone kształtkami z brązu i stali nie-
rdzewnej. Wykorzystano tu elementy o średnicach od 16 do 
63 mm. Metalowe złączki Smartpress nie mają o-ringu, a więc 
odpadała konieczność czasochłonnej kalibracji końców rur. 
Również sama technika zaprasowywania na zimno, znacz-
nie przyspiesza montaż i zwiększa bezpieczeństwo pracy, 
eliminując także ryzyko uszkodzenia ścian czy wyposażenia 

pomieszczeń. To zalety ważne zarówno z punktu widzenia 
inwestora, jak i wykonawcy instalacji. „Zdecydowaliśmy się 
na wybór systemu Viega Smartpress ze względu na jego 
zalety montażowe oraz dobrą dostępność części” – mówi 
Przemysław Kowalik, kierownik robót instalacyjnych w firmie 
PRINO. „Dzięki połączeniom zaprasowywanym prace prze-
biegły szybko i sprawnie, co było bardzo istotne w przypadku 
hali w Kornicach, gdzie inwestorowi zależało na czasie.”

MINIMALNE STRATY CIŚNIENIA
Złączki Smartpress posiadają odporne na duże obciążenia 
korpusy z PPSU. Założona na nie rura zapewnia po zapra-
sowaniu uszczelnienie na całej powierzchni. Miejsca zmiany 
kierunku przepływu w korpusie podstawowym złączek 
Viega Smartpress mają kształt optymalny dla przepływu. 
Charakteryzują się więc bardzo niskim współczynnikiem 
oporu miejscowego. Dzięki niewielkim oporom hydraulicz-
nym już na etapie projektowania instalacji możemy przy-
jąć mniejszą średnicę przewodów. Pozwala to na wyraźne 
obniżenie kosztów materiałowych.

OPTYMALNA OCHRONA PRZED KOROZJĄ
W hali magazynowej, gdzie składowane są duże ilości 
stolarki PCV, wysokiej jakości instalacja hydrantowa ma 
szczególne znaczenie. W obiekcie firmy EKO-OKNA za-
stosowano sprawdzony i ekonomiczny system zapraso-
wywany Pestabo ze stali czarnej ocynkowanej zewnętrz-
nie. Dla maksymalnego bezpieczeństwa wykorzystano tu 
rury ocynkowane podwójnie – zewnętrznie i wewnętrznie. 
Są one wykonane z jednej taśmy stalowej i cynkowane 
z obu stron w procesie Sendzimira. Grubość warstwy cynku 
wynosi 20 μ. Dzięki temu stalowa rura Prestabo jest opty-
malnie chroniona przed korozją. W hali magazynowej użyte 
zostały średnice od 28 do 108 mm.  

Więcej informacji na stronie viega.pl/Smartpress

Złączki systemu Viega Smartpress, 
zastosowanego do instalacji wody 
użytkowej (na zdjęciu) charakteryzują 
się bardzo niskim współczynnikiem 
oporu miejscowego. Dzięki temu 
można przyjąć mniejszą średnicę 
przewodów i obniżyć koszty 
materiałowe. 

Fragment instalacji hydrantowej wykonanej w systemie Prestabo 
(stal czarna ocynkowana zewnętrznie)



ROZWIĄZANIA ŁAZIENKOWE 
PRZYSTOSOWANE DO WIEKU 
UŻYTKOWNIKÓW 

Odpływy i systemy podtynkowe Viega

Łazienka jest kluczowym pomieszczeniem w kontekście adaptacji mieszkania do potrzeb seniorów. 
Co zrobić, by korzystanie z instalacji sanitarnych było równie wygodne dla młodszych i starszych 
domowników? Viega posiada w swojej ofercie produkty zaprojektowane z myślą o domach 
wielopokoleniowych, które zapewniają maksymalny komfort każdemu, niezależnie od wieku 
i sprawności fizycznej. 
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Odpowiednio wczesne planowanie przestrzeni mieszkalnej 
jest szczególnie ważne w przypadku łazienki, która powinna 
pełnić nie tylko funkcje higieniczne, ale stanowić również 
oazę relaksu. Jak zaaranżować pomieszczenie, aby za-
pewnić użytkownikom pełną swobodę ruchu? Jak wybrać 
odpowiedni stelaż, który pozwoli na wygodne korzystanie 
z umywalki i WC osobom w różnym wieku? Jak zaprojekto-
wać strefę prysznica, by zagwarantować maksimum kom-

fortu i bezpieczeństwa? Oferta Viega obejmuje rozwiązania 
stanowiące odpowiedź na wszystkie powyższe pytania. 
Stelaże Eco Plus z regulacją wysokości umywalki lub miski 
ustępowej i składane poręcze, ułatwiają korzystanie z urzą-
dzeń. Nowoczesny prysznic z odpływem na poziomie po-
sadzki otwiera optycznie pomieszczenie i zapewnia wy-
starczającą ilość miejsca – nawet jeśli któryś ze starszych 
użytkowników będzie wymagał asekuracji drugiej osoby. 

Prysznic ze składanym krzesełkiem

Przykład kompletnej aranżacji łazienki, dostosowanej do potrzeb użytkowników w różnym wieku
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ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ
Prysznice z odpływem liniowym zamiast tradycyjnego brodzika cieszą 
się coraz większą popularnością. Nie tylko seniorzy, lecz także pozostali 
domownicy doceniają komfort wynikający z braku progu na wejściu, 
możliwości łatwego montażu krzesełka oraz estetykę takiego rozwiąza-
nia. Należy jednak zwrócić uwagę również na kwestie bezpieczeństwa. 
Powinniśmy pamiętać zarówno o antypoślizgowych płytkach lub innej 
powierzchni, jak i o wydajnym odpływie, który może odprowadzić duże 
ilości wody. Doskonałym rozwiązaniem będzie odpływ Advantix Vario, 
w wersji podłogowej lub ściennej, który można przyciąć na dowolną 
długość w zakresie 300 – 1200 mm.

WYGODNE KORZYSTANIE Z UMYWALKI
Innowacyjny stelaż do umywalki Viega Eco Plus, pozwala na płynną 
regulację wysokości. Wystarczy nacisnąć przycisk, a umywalka pod-
niesie się samoczynnie w zakresie od 70 do 90 cm. Lekkie oparcie dłoni 
powoduje jej opuszczenie, umożliwiając na przykład wygodne mycie rąk 
w pozycji siedzącej. Stelaż można łączyć z wieloma modelami umywalek 
dostępnych powszechnie na rynku.  

REGULACJA WYSOKOŚCI MISKI USTĘPOWEJ
Dorosłym, a zwłaszcza osobom starszym, łatwiej jest wstawać z WC, 
jeśli miska jest zawieszona wyżej. Dzieci lepiej radzą sobie na niższych 
toaletach. Dzięki stelażowi Viega Eco Plus z płynną regulacją wysoko-
ści, położenie miski można w dowolnym momencie dostosować do in-
dywidualnych preferencji. Również tutaj wystarczy nacisnąć przycisk, 
a miska podniesie się lub opuści w zakresie do 8 cm. Stelaż można łączyć 
z większością standardowych misek WC oraz ze wszystkimi płytkami 
uruchamiającymi Visign.  

Więcej informacji na stronie viega.pl

Prysznic ze składanym krzesełkiem Regulacja wysokości umywalki

Stelaż do WC z płynną regulacją wysokości



Płytki uruchamiające Visign for Public

Urządzenia sanitarne w budynkach użyteczności publicznej są bardzo intensywnie 
eksploatowane i narażone na uszkodzenia mechaniczne. Dotyczy to również płytek 
uruchamiających spłukiwanie toalet. Firma Viega ma w swojej ofercie produkty zaprojektowane 
specjalnie do takich zastosowań. Płytki Visign for Public są wyjątkowo trwałe, odporne na akty 
wandalizmu i łatwe do utrzymania w czystości. 
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Utrzymane w minimalistycznym stylu i wykonane z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej płytki z serii Visign for Public, dosko-
nale pasują do wnętrz publicznych toalet. Dodatkowym atu-
tem jest płaska instalacja - zaledwie 10 mm. Powierzchnia ze 
stali nierdzewnej i specjalny system mocowania zapewniają 
dobre zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i kradzieżą. 
Matowa lub lakierowana na biało, gładka powierzchnia pły-
tek jest wyjątkowo łatwa do utrzymania w czystości. Ważną 
zaletę tych produktów stanowi także korzystny stosunek 
ceny do jakości. 

Modele Visign for Public są dostępne dla wszystkich spłuczek 
podtynkowych Viega Eco Plus. W płytkach do spłuczek z jed-
noobiętościowym układem spłukującym (Visign for Public 1) 
zastosowano mechanizm z popychaczami. Modele do spłu-
czek z układem dwuobjętościowym (Visign for Public 2) stan-
dardowo dostarczane są z cięgnami Bowdena. 

TECHNOLOGIA BEZDOTYKOWEGO SPŁUKIWANIA
Modele Visign for Public 5 i Visign for Public 6 wykorzy-
stują podczerwień i pozwalają na wygodne, bezdotykowe 
spłukiwanie. System rozpoznaje dwa różne obszary. W tak 
zwanym „dalekim zasięgu”, pomiędzy 45 i 55 cm, następuje 
automatyczne spłukiwanie. Aktywowane jest w krótkim od-
stępie czasu, po tym jak użytkownik opuści obszar objęty 
działaniem czujnika. W „bliskim zasięgu” możemy urucho-
mić spłuczkę ruchem ręki. To bardzo przydatna funkcja, 
kiedy na przykład potrzebujemy dodatkowego spłukania by 
dokładnie umyć miskę lub gdy użytkownik wchodzi do toalety.

DODATKOWE FUNKCJE
Płytka Visign for Public 6 wyposażona jest w czujnik rozpo-
znający potrzebną objętość spłukiwania. Jeśli ta funkcja jest 
aktywna, za pomocą podczerwieni zostaje automatycznie 
uruchomione pełne lub częściowe spłukiwanie, po ustawio-
nym okresie czasu. Możliwe objętości pełnego spłukiwania 
to: 4.5, 6 i 9 litrów. Model Visign for Public 5 posiada nato-
miast dodatkową opcję manualnego uruchamiania w sytu-
acji odcięcia prądu, poprzez naciśnięcie przycisku. Zarówno 
w przypadku aktywacji ręcznej, jak i za pomocą podczerwieni, 
płytka ta zawsze umożliwia pełne spłukiwanie. Jego objętość 
wynosi od 6 do 9 litrów. Jeśli nie ma dostępu do prądu, płytki 
mogą być zasilane bateriami o wysokiej wydajności. 

SPRAWDZONE I ESTETYCZNE ROZWIĄZANIE
Ze względu na trwałość i design płytki Visign for Public 
od lat cieszą się uznaniem projektantów i można je zobaczyć 
w łazienkach w prestiżowych obiektach. „To ładne i funkcjo-
nalne produkty o prostym, eleganckim wzornictwie, dlatego 
doskonale pasują do całości naszego projektu” – mówi Danuta 
Dębowska z Pracowni Architektonicznej Fort, która zajmo-
wała się projektowaniem Europejskiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku.  

Więcej informacji na stronie viega.pl/visignforpublic
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Oferta Visign for Public obejmuje płytki ze spłukiwaniem ręcznym, bezdotykowym, a także wersję zapewniającą obie opcje. 

Bezdotykowe płytki Visign for Public do pisuarów Model Visign for Public 2



viega.pl/O-nas

TUTAJ TĘTNI ŻYCIEM 
NOWE CENTRUM 
FINANSOWE SYDNEY.
Z tysiącami miedzianych złączek, które zapewniają 
niezawodną higienę wody użytkowej na każdym piętrze.

International Towers Sydney, Sydney, Australia

Bezpośrednio przy porcie w Sydney, w nowej dzielnicy biznesowej Barangaroo, powstało nowe 
centrum gospodarcze regionu Azji i Pacyfi ku: International Towers Sydney. Do wykonania instalacji 
wody użytkowej na łącznie 131 piętrach we wszystkich trzech wieżach zastosowano konsekwentnie 
system Viega Profi press w standardzie australijskim. System wyróżnia się nie tylko doskonałymi 
parametrami higienicznymi, lecz również szybkim i prostym montażem. To bardzo ważny atut przy 
napiętym harmonogramie tego wielkiego projektu. Viega. Connected in quality.

viega.pl/O-nas

GROMKIE BRAWA, 
OKLASKI I OWACJE NA STOJĄCO.
Od widzów podziwiających występy na scenie i od fachowców 
podziwiających technologię za kulisami.

Elbphilharmonie, Hamburg, Niemcy
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Elbphilharmonie w Hamburgu jest jednym z najbardziej wyrafi nowanych architektonicznie 
budynków w Niemczech. Uznanie budzi nie tylko wygląd fi lharmonii, ale również doskonała 
akustyka sal koncertowych, uzyskana dzięki opływowym kształtom wnętrz. Układ budynku 
stanowił wielkie wyzwanie przy montażu instalacji, któremu udało się sprostać z łatwością, 
dzięki szerokiej gamie produktów Viega Profi press. Viega. Connected in quality.
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KOLEJNY ETAP
UDANEJ KAMPANII
WIZERUNKOWEJ

Produkty Viega w prestiżowych obiektach
na całym świecie

Przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań systemowych 
w znanych budynkach stanowią motyw przewodni naszej kampanii 
wizerunkowej. Również w ostatnich miesiącach pokazaliśmy w prasie 
branżowej szereg ciekawych realizacji, takich jak imponująca 
Elbphilharmonie w Hamburgu czy centrum biznesowe International 
Towers Sydney, gdzie wykorzystano system Profipress.  

Najlepszym dowodem na wy-
jątkowo pozytywny odbiór na-
szej nowej kampanii komuni-
kacji marki, jest wyróżnienie 
„Special Mention” w kategorii 
„Brand Identity”, przyznane 
w prestiżowym konkursie Ger-
man Design Award. Jury uznało, 
że „pomysł, aby głosem kampa-
nii uczynić obiekty referencyjne 
został zrealizowany w imponu-
jący sposób”, a „udana akcja 
wizerunkowa wzmacnia markę 
i wspiera jej obietnice”. 

TECHNOLOGIA W PARZE
Z ARCHITEKTURĄ
Filharmonia w Hamburgu to 
jeden z najciekawszych architek-

tonicznie budynków w Europie. 
Niezwykłe kształty obiektu sta-
nowiły ogromne wyzwanie przy 
montażu instalacji. Udało się 
sprostać temu zadaniu, dzięki 
wyjątkowo szerokiej gamie pro-
duktów, dostępnych w ramach 
systemu Viega Profipress. Waż-
nym atutem był również profil 
SC-Contur w miedzianych złącz-
kach. Zdecydowanie ułatwił on 
wykonywanie próby szczelności 
poszczególnych fragmentów 
instalacji, znajdujących się na 
bardzo zróżnicowanych wyso-
kościach geodezyjnych. 

TYSIĄCE ZŁĄCZEK
NA 131 PIĘTRACH
International Towers Sydney 
to nowe centrum gospodarcze 
regionu Azji i Pacyfiku. Do wy-
konania instalacji wody użyt-
kowej, na łącznie 131 piętrach, 
zastosowano system Profipress 
w standardzie australijskim. Klu-
czowym atutem była technologia 
zaprasowywania na zimno firmy 
Viega, skracająca czas montażu 
do minimum. Odgrywało to bar-
dzo istotną rolę, ze względu na 
napięty harmonogram realizacji 
tego wielkiego projektu budow-
lanego.  

Więcej informacji na stronie 
viega.pl/kampaniamarki



Viega News
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ŁAZIENKOWY HIGH-TECH 
Elektronika śmiało wkracza do świata łazienek, które coraz częściej pełnią rolę do-
mowego SPA. Odpowiedzią firmy Viega na ten trend są innowacyjne elektroniczne 
armatury z serii Multiplex Trio E, zapewniające najwyższy komfort automatycznego 
napełniania wanny. Rozwiązanie to pozwala na ustawienie temperatury i poziomu 
wody według indywidualnych preferencji. Wartości te można zapisać dla maksy-
malnie trzech osób i dzięki funkcji pamięci, aktywować je podczas kolejnych kąpieli. 
Wersja Multiplex Trio E3 posiada dodatkowo wyświetlacz, po którego dotknięciu 
otwiera się menu oferujące użytkownikowi jeszcze więcej funkcji. Eleganckie, mini-
malistyczne moduły obsługi zostały wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami 
w dziedzinie designu. Zestaw obejmuje wszystkie elementy konieczne do podłączenia 
armatury do domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W razie potrzeby moduły 
obsługi można umieścić również na ścianie lub osobnym podeście obok wanny.
Więcej informacji na stronie viega.pl/prospekty

SPOTKAJMY SIĘ NA ISH
Targi ISH to największa branżowa im-
preza, która odbędzie się w 2019 roku, 
dlatego już dziś pragniemy zaprosić 
wszystkich czytelników Viegajournal 
do odwiedzenia nas we Frankfurcie 
w dniach 11 – 15 marca. Jak zawsze 
zaprezentujemy liczne innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie instalacji 
wodnych, grzewczych i sanitarnych. 
Nie zabraknie również designerskich 
produktów łazienkowych. Znajdą nas 
Państwo w Hali A 4.0, stoisko A44/
B44/B46. Więcej na temat nowości 
targowych i samej imprezy napiszemy 
z pewnością w wiosennym wydaniu 
biuletynu Viegajournal, ale już teraz 
warto zarezerwować sobie czas w tym 
terminie.  

CYKLICZNE SZKOLENIA VIEGA
Nasza firma konsekwentnie stawia na bliski kontakt z partnerami i dzielenie się 
wiedzą techniczną, organizując regularne szkolenia produktowe dla instalatorów, 
projektantów i handlowców z branży sanitarno-grzewczej. Odbywają się one w no-
woczesnym centrum szkoleniowym o powierzchni ponad 200 m², przy ul. Postępu 6 
w Warszawie. Program obejmuje część teoretyczną, dotyczącą oferty Viega, doboru 
materiałów instalacyjnych, zasad montażu oraz zajęcia praktyczne - zaprasowywa-
nie złączek, montaż przycisków do stelaży i odpływów liniowych. Nasze centrum 
szkoleniowe składa się z dwóch części – sali do prezentacji multimedialnych i sali 
ekspozycyjno – warsztatowej. Niedawno ekspozycja została zaktualizowana o nowe 
produkty, takie jak innowacyjny system tworzywowy z metalowymi złączkami Viega 
Smartpress.
Więcej informacji pod nr tel. 22 33 191 08. Osoba do kontaktu Emila Tarka
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1. Zoptymalizowane kształtki 
Viega Smartpress gwarantują 
niewielkie straty ciśnienia.

2. Podwójne kolanko ścienne 
do instalacji pierścieniowych 
i szeregowych.

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

Viega Smartpress

Gwarancja niewielkich strat ciśnienia
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