Viega Advantix Vario

Możliwość docięcia na wymiar
i bezgraniczna elastyczność

Viega Advantix Vario

INDYWIDUALNOŚĆ W SWOJEJ
NAJPIĘKNIEJSZEJ POSTACI
Wyrafinowany design i wysokiej jakości materiały już od dawna stały się standardem w nowoczesnych łazienkach – dziś
do projektu i aranżacji łazienki przykłada się równie dużą wagę, jak do wystroju innych pomieszczeń domu. Poza aspektami
wizualnymi i jakością coraz większą rolę odgrywa pragnienie indywidualności. Odwodnienia prysznicowe i odpływy
ścienne Viega Advantix Vario to prosty sposób na spełnienie tego życzenia.

Odwodnienia prysznicowe i odpływy ścienne na wymiar
Największą zaletą odwodnień prysznicowych i odpływów
ściennych Viega Advantix Vario jest ich indywidualność.
Można je w łatwy sposób dociąć na wymaganą długość,
a w razie potrzeby również przedłużyć. Odwodnienia można
montować bez problemu w układzie narożnym, w dowolnym
miejscu łazienki lub bezpośrednio przy ścianie. Wąski odpływ
ścienny jest przeznaczony do instalacji w układzie liniowym
o długości od 30 do 120 cm. Odwodnienie prysznicowe można
natomiast montować w układzie liniowym o długości od 30
do 280 cm lub układzie narożnym o maksymalnej długości
boku 160 cm. Umożliwia to indywidualną aranżację łazienki
bez kompromisów.

Atrakcyjna kolorystyka
Ruszty Viega Advantix Vario dostępne w czterech różnych
wersjach kolorystycznych, dzięki temu wtopią się harmonijnie w każdą łazienkę. Poza klasycznymi wersjami ze stali
nierdzewnej w wykończeniu matowym lub błyszczącym
dostępna jest również wersja w kolorze czarnym i białym.
Wyróżnione nagrodami wzornictwo
Prawdziwa ozdoba każdej łazienki: elegancki ruszt ze stali
nierdzewnej umożliwia płynne przejście na każdy wzór płytek,
a opcjonalne profile wykończeniowe do glazury umożliwiają dalsze wersje aranżacyjne. Trudno się zatem dziwić,
że odpływy Advantix Vario zostały wyróżnione wieloma

prestiżowymi nagrodami w dziedzinie designu. Równie
elegancko wygląda odpływ ścienny Advantix Vario. Ruszt
ze stali nierdzewnej montuje się poziomo w ścianie,
dzięki czemu płytki można ułożyć jednolicie bez nieestetycznych cięć w celu uzyskania spadku.
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Sposoby montażu Viega Advantix Vario

ZAWSZE W NAJLEPSZEJ FORMIE
Odwodnienie prysznicowe i odpływ ścienny Viega Advantix Vario oferują różne sposoby instalacji do praktycznie każdej
sytuacji montażowej. Również wysokość elementów można bez problemu dopasować do istniejących warunków.
Dzięki temu odpływy Advantix Vario oferują maksymalną elastyczność montażu i największą indywidualność aranżacji.

Odwodnienie prysznicowe Advantix Vario
Odwodnienie prysznicowe Advantix Vario można montować
na trzy różne sposoby: w układzie liniowym w dowolnym
miejscu łazienki lub bezpośrednio przy ścianie, w układzie
narożnym oraz w kształcie litery U obejmującej cały prysznic.
Odwodnienie prysznicowe oferuje również dużą swobodę
w pionie. Można je ustawić na wysokości od 95 do 165 mm.
Nawet w najniższej pozycji montażu różnica wysokości
między króćcem odpływowym a podłożem wynosi 25 mm.
Dzięki temu, przy zachowaniu obowiązujących norm, możemy ułożyć przewody przyłączeniowe o dł. 2,5 m do pionu
kanalizacyjnego. Wydajność odpływu wynosi w zależności
od sposobu montażu od 0,4 do 0,8 l/s i można ją podwoić
poprzez montaż dwóch odwodnień.

Odpływ ścienny Advantix Vario
Odpływ ścienny Advantix Vario o długości od 300 do
1200 mm można również zamontować na trzy różne
sposoby: w dowolnym miejscu w ścianie, przy prawej
lub lewej ścianie bocznej, oraz dokładnie na szerokość
wnęki prysznicowej. Dzięki niewielkiej głębokości montażu
wynoszącej zaledwie 25 mm odpływ zmieści się w każdej
ścianie, umożliwiając jednocześnie ułożenie płytek ściennych i podłogowych o grubości do 28 mm. Wysokość
odpływu można ustawić w zakresie od 90 do 165 mm,
a wydajność odpływu wynosi od 0,6 do 0,75 l/s. W przypadku użycia rusztu ze stali nierdzewnej wysokość szczeliny odpływowej zmniejsza się z 20 do zaledwie 8 mm
nad i pod rusztem.

Zalety
■ indywidualna długość od 300 do 2800 mm
■ możliwość montażu w układzie liniowym,
w kształcie litery L lub litery U
■ wydajność odpływu od 0,4 l/s do 0,8 l/s lub
maks. 2,4 l/s
■ łatwy montaż i najlepsze właściwości higieniczne

Zalety
■ niewielka głębokość montażu w ścianie wynosząca
25 mm otwiera szerokie możliwości zastosowania,
również w niewielkich łazienkach
■ jednolita powierzchnia płytek do samej ściany,
bez cięć w celu uzyskania wymaganego spadku
■ łatwe czyszczenie dzięki gładkim ściankom korpusu
i wyeliminowaniu martwych przestrzeni
■ minimalistyczny design z rusztem i płytkami
maskującymi w czterech kolorach
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Remont łazienki
Advantix Vario to doskonałe rozwiązanie również do remontowanych łazienek. W ofercie dostępna jest wersja z bardzo
płaskim odpływem. Wysokość zabudowy zarówno w przypadku odwodnienia prysznicowego, jak i odpływu ściennego
wynosi zaledwie 70 mm. Pomimo niewielkiej wysokości zabudowy wysokość zamknięcia wodnego jest wystarczająca
do ochrony przed nieprzyjemnymi zapachami. Wydajność
odpływu wynosi 0,6 l/s i można ją podwoić poprzez zamontowanie drugiego odpływu liniowego. W przypadku
odpływu ściennego wydajność odpływu wynosi 0,5 l/s.

Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario

PIERWSZE ODWODNIENIE
PRYSZNICOWE NA WYMIAR
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Łatwy i szybki montaż tylko w trzech krokach (rys. 1)
Krok 1: Dociąć korpus odwodnienia na odpowiednią
długość za pomocą piłki ręcznej i przymiaru, usunąć
zadziory, założyć zaślepki i skręcić.
Krok 2: Zmierzyć wysokość, przyciąć element dystansowy, zamontować komplet odpływowy i nóżki.
Krok 3: Wypoziomować odwodnienie prysznicowe,
podłączyć je do podejścia kanalizacyjnego i przymocować
nóżki do podłoża. Gotowe.

Elastyczność również w pionie: wysokość zabudowy odwodnienia
prysznicowego można ustawić od 95 do 165 mm.
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Niezawodne uszczelnienie (rys. 2)
Trwałe i praktyczne uszczelnienie to najważniejszy detal
techniczny natrysku z terakoty. Do odwodnienia prysznicowego Advantix Vario są dołączone wszystkie niezbędne
materiały, takie jak specjalny klej i taśma uszczelniająca.
Szczelne połączenie
Do długich odwodnień liniowych oraz montażu w kształcie
litery L oraz litery U dostępne są dodatkowe przyłącza.
Linie cięcia posiadają specjalne uszczelnienie, które gwarantuje trwałe i bezpieczne podłączenie.

Niezwykle płaska konstrukcja: z odpływem przeznaczonym
specjalnie do remontowanych łazienek wysokość zabudowy
wynosi zaledwie 70 mm.
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Ruszt z regulacją wysokości (rys. 3)
Dzięki regulowanym wspornikom wysokość rusztu można
dostosować precyzyjnie do wysokości płytek w zakresie
od 5 do 20 mm. W przypadku płytek o większej grubości,
np. okładzin kamiennych, można zastosować dodatkowy
zestaw wyposażenia, który umożliwia ustawienie rusztu na
wysokości maks. 33 mm.
Samoczyszczący odpływ
Sprawne odprowadzenie wody umożliwia specjalna konstrukcja kompletu odpływowego Advantix, wyróżniająca
się niewielkimi oporami i wysoką wydajnością przepływu.
Także czyszczenie korpusu podstawowego odwodnienia
prysznicowego Advantix Vario jest niezwykle proste: po
pierwsze dzięki niewielkiej szerokości, a po drugie dzięki
wyeliminowaniu z jego wnętrza miejsc, gdzie mogłyby zatrzymywać się zanieczyszczenia. Ruszt mocuje się bowiem
bez wsporników.

Odpływ ścienny Viega Advantix Vario

WYRÓŻNIA SIĘ NIEWIELKĄ GŁĘBOKOŚCIĄ MONTAŻU
W ŚCIANIE, DOBRYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI
HIGIENICZNYMI I NOWOCZESNYM WZORNICTWEM
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Korpus odwodnienia docina się piłą ręczną na odpowiednią
długość. Następnie mierzy się wysokość, montuje komplet
odpływowy i poziomuje odpływ ścienny.

Bardzo wąski odpływ ścienny
Odpływ ścienny Viega Advantix Vario charakteryzuje się
niezwykłą elastycznością i bardzo wąską konstrukcją.
Można go dociąć na wymaganą długość w zakresie od
300 do 1200 mm, a dzięki niewielkiej głębokości montażu
w ścianie wynoszącej zaledwie 25 mm sprawdzi się praktycznie w każdej sytuacji. Odpływ można zamontować
w ścianie murowanej, ścianie z płyt kartonowo-gipsowych
lub w stelażu podtynkowym. Do wbudowania w ścianie
profilu odpływowego wystarczy odpowiednia warstwa
tynku lub zwyczajna płyta styropianowa XPS. Odpływ
ścienny można stosować również w obiektach użyteczności publicznej – przy wyborze odpowiedniej okładziny
trzeba jedynie uwzględnić grubość 25 mm.

Po uszczelnieniu odpływu ściennego trzeba
ustawić i dokręcić profil do glazury.

Informacje techniczne
Odprowadzenie wody w odpływie ściennym Advantix Vario
odbywa się na całej powierzchni – dlatego spadek rzędu
1 – 2 % jest wystarczający. Nie ma konieczności cięcia płytek
w celu uzyskania większego spadku. Konstrukcja odpływu
umożliwia ułożenie płytek do samej szczeliny odpływowej –
zarówno na podłodze, jak i na ścianie.
Prosty i szybki montaż
Montaż odpływu ściennego Viega Advantix Vario odbywa
się tak samo, jak w przypadku odwodnienia prysznicowego:
szybko, łatwo i bez zbędnych komplikacji. Dodatkowo
w zestawie znajduje się zestaw glazurniczy, który upraszcza

współpracę między fachowcami. Przyrząd montażowy
ułatwia ustawienie profilu do glazury, umożliwia precyzyjne
ustawienie szczeliny odpływowej na 20 mm i ułożenie
płytek do samej krawędzi. Ponadto w komplecie znajduje
się przymiar do cięcia oraz szczotka do czyszczenia.
Niezawodna szczelność
Również w przypadku odpływu ściennego Advantix Vario
firma Viega zapewnia kompleksowy zestaw do uszczelnienia.
W zastawie znajdują się wszystkie niezbędne materiały.
Ponadto na czas budowy powierzchnie kołnierzy są zabezpieczone taśmą, a szczelina odpływowa styropianową wkładką,
aby nie dopuścić do zabrudzenia podczas montażu.
Proste czyszczenie
Dla zapewnienia łatwego i higienicznego czyszczenia odpływ
ścienny Viega Advantix Vario skonstruowano w sposób eliminujący miejsca, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia i włosy. Profil odpływu czyści się łatwo szmatką lub
szczotką. Wielofunkcyjne narzędzie może służyć również
jako pomoc do wsunięcia spirali do udrażniania kanalizacji.
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Elastyczność również w pionie: wysokość zabudowy od 90
do 160 mm.

Na koniec wystarczy włożyć ruszt i zamocować
płytki ozdobne.

Niezwykle płaska konstrukcja: specjalny odpływ do remontowanych
łazienek zmniejsza wysokość zabudowy do 70 mm.
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Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario

ASORTYMENT
Odwodnienie prysznicowe Viega Advantix Vario zawiera w komplecie wszystkie akcesoria niezbędne do szybkiego i estetycznego montażu. Do montażu
w układzie narożnym, do bardzo długich wersji lub okładzin kamiennych o wysokości do 33 mm dostępne są specjalne zestawy akcesoriów.

Odwodnienie prysznicowe
Advantix Vario, korpus
podstawowy, 300 – 1200 mm
Wzór 4965.10,
Wzór do łazienek remontowanych
4966.10

Ruszt Advantix Vario do odwodnienia
prysznicowego, 300 – 1200 mm*
Wzory 4965.30 stal nierdzewna matowa,
4965.31 stal nierdzewna błyszcząca,
4965.32 kolor czarny,
4965.33 kolor biały

Zestaw akcesoriów
Advantix Vario do
okładziny kamiennej
o grubości do 33 mm
Wzór 4965.80

Element zamykający
Advantix Vario
Wzór 4965.16
Wzór do łazienek remontowanych
4966.16

Łącznik
Advantix Vario
Wzór 4965.12

Łącznik 90°
Advantix Vario
Wzór 4965.14
Wzór do łazienek
remontowanych 4966.14

Ruszt Advantix Vario do odwodnienia prysznicowego, 200 mm*
Wzory 4965.60 stal nierdzewna matowa,
4965.61 stal nierdzewna błyszcząca,
4965.62 kolor czarny,
4965.63 kolor biały

Zestaw akcesoriów Advantix Vario do
elementu zamykającego i przyłącza
Wzór 4965.50 stal nierdzewna matowa,
stal nierdzewna błyszcząca,
kolor czarny, kolor biały

Zestaw akcesoriów
Advantix Vario do łącznika 90° */**
Wzór 4965.51 stal nierdzewna
matowa, stal nierdzewna
błyszcząca, kolor czarny,
kolor biały

Przystawka do
czyszczenia
Wzór 4965.91

Gratownik
Wzór 2043

Narzędzie do demontażu
Wzór 4965.90
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Odpływ ścienny Viega Advantix Vario

ASORTYMENT
Odpływ ścienny Advantix Vario,
korpus podstawowy,
300 – 1.200 mm*
Wzór 4967.10,
Wzór do łazienek remontowanych
4968.10

Ruszt Advantix Vario do odpływu
ściennego, 300 – 1.200 mm*
Wzory 4967.30 stal nierdzewna
matowa, 4967.31 stal nierdzewna
błyszcząca, 4967.32 kolor czarny,
4967.33 kolor biały

Gratownik
Wzór 2043

Narzędzie do
demontażu
Wzór 4965.90

* Wszystkie ruszty oraz zestawy wyposażeniowe są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej matowej, stali nierdzewnej błyszczącej, a także w czerni lub bieli.
W odpływach o długości ramienia powyżej 120 cm konieczne jest zastosowanie rusztu o wymiarze 20 cm.

Zestaw akcesoriów Advantix
Vario do odpływu ściennego*
Wzory 4967.86 stal nierdzewna
matowa, 4967.86 stal nierdzewna
błyszcząca, 4967.86
kolor czarny, 4967.86 kolor biały

PL 737 870-4/21-122068 · Zastrzega się możliwość zmian.
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