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Łazienka stała się ważną przestrzenią życiową. Jest to strefa relaksu, odprężenia 
i higieny – oraz miejsce, w którym mamy czas wyłącznie dla siebie. Viega oferuje 
szeroką paletę różnych produktów, które sprawią, że każdy pobyt w łazience będzie 
wyjątkowy. Rezultat można zobaczyć w tym prospekcie. Życzymy przyjemnego  
odkrywania różnych trendów nowej łazienki marzeń.

Achim Pohl, CEO i projektant w firmie ARTEFAKT design GmbH & Co. KG
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Nasze inspiracje
Z metropolii designu prosto do Twojej łazienki: regularnie insprujemy się światowymi 
trendami, aby móc zaoferować Państwu aktualne i wyjątkowe wzornictwo.

Trend łazienkowy 1: technika i nowoczesność
Dążysz zawsze do doskonałości? Lubisz proste formy, wysokiej jakości materiały  
i indywidualne, niebanalne wzornictwo? Visign for More oferuje ekskluzywne przyci
ski uruchamiające, które zadowolą nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Trend łazienkowy 2: prostota i minimalizm
Tutaj łączy się wszystko, co powinno trwać razem: produkty Viega Visign pozwalają 
na stworzenie łazienki dostosowanej do potrzeb różnych pokoleń – ponadczasowe 
wzornictwo oraz jakość, która przetrwa kolejne pokolenia.

Łazienki są tak różne, jak ich użytkownicy. Dlatego Viega oferuje przyciski urucha
miające do każdej łazienki, pasujące do najnowszych trendów wyposażenia  
sanitarnego i płytek ceramicznych: od emocjonalnych po racjonalne, od prostych 
po ekstrawaganckie, tradycyjne i bezdotykowe.

Jednocześnie nasze designerskie przyciski uruchamiające spełniają wszystkie  
wymagania, dzięki czemu nie musisz głowić się nad właściwym wyborem – zarówno 
podczas budowy jak i remontu.

od strony 6

od strony 8

od strony 22

Funkcja higieny Bezdotykowa PodczerwieńUruchamianie spłukiwania 
z przodu i od góry

Technologia LED Luminescencyjny 
przycisk uruchamiający

Montaż równo  
z glazurą
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Nasze inspiracje

Z�METROPOLII�DESIGNU�
PROSTO�DO�TWOJEJ��
ŁAZIENKI
Nowe trendy w łazience są kreowane przez trendy mieszkaniowe. Dlatego przy  
tworzeniu naszych przycisków uruchamiających czerpiemy inspiracje ze światowych 
stolic kreatywności. Bowiem tylko w ten sposób można stworzyć perfekcyjną  
mieszankę ponadczasowej klasyki i modnych detali.

Od minimalistycznych trendów, takich jak styl skandynawski ze stonowanymi  
kolorami, po ekstrawagancki styl glamour kochający duże kontrasty. A może raczej 
powrót do natury z ciepłymi kolorami i miękkimi materiałami? Bez względu na to,  
jaki trend wybierzesz, przyciski uruchamiające Visign dopasują się optymalnie do 
Twoich wyobrażeń i życzeń.
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Tworzysz swoją łazienkę jako przestrzeń życiową i czerpiesz inspiracje z najnowocze
śniejszych technologii. Przywiązujesz również wagę do wysokiej jakości materiałów, 
wzornictwa, struktury powierzchni i koloru – wszystko powinno być idealnie do siebie 
dopasowane. Również przycisk uruchamiający. Visign for More wkomponowuje  
się harmonijnie w każdą łazienkę, zapewniając maksymalną niezawodność, łatwość 
i wyjątkowy komfort obsługi.

Dyskretna czy efektowna?
Wybierz efektowny przycisk przyciągający wzrok lub dyskretny model o stonowanym 
wzornictwie.

Delikatne dotknięcie
Designerskie przyciski uruchamiające Viega są niezwykle ciekawe w dotyku.  
Zachęcają, aby je dotknąć – nawet, gdy nie jest to potrzebne.

Kolor wkracza do gry
Armatura w nietypowych kolorach stała się obecnie bardzo popularnym elementem 
aranżacji wnętrz. Aby uzyskać jednolity wystrój łazienki, oferujemy wiele przycisków 
uruchamiających do WC i pisuaru w indywidualnych kolorach metalicznych i spe
cjalnych.

Trend łazienkowy 1

TECHNIKA�I�NOWOCZESNOŚĆ
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Światło jako element aranżacji

ŚWIECĄCE�AKCENTY��
W�TWOJEJ�ŁAZIENCE
Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w projekcie łazienki. Kolory mogą mieć pozytywny 
wpływ na samopoczucie użytkowników. Dlatego Viega również tutaj stawia nowy 
akcent: wybrane elektroniczne przyciski uruchamiające można wyposażyć w opcjo
nalną ramkę LED, która świeci się po zbliżeniu na odległość ok. 3 m. Przyjemne 
światło służy do orientacji i jako oświetlenie funkcyjne w ciemności. Pozostaje przy 
tym tak dyskretne, że nie konkuruje z oświetleniem głównym łazienki.
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Metal miedziany/ 
złoty matowy

Kolory metaliczne  
i specjalne na zamówienie

Metal czarny matowyMetal pozłacany, na zamówienie

Szkło białe

Szkło czarne

Drewno dąb bejcowany

Drewno to natura, drewno to ciepło, drewno to jakość życia. Nie tylko z powodu 
jego eleganckiego wyglądu i przyjemnego dotyku, lecz również pozytywnego wpływu 
na klimat pomieszczenia.

Przycisk uruchamiający Visign for More 200 wykonany z bejcowanego dębu dymio
nego stanowi perfekcyjne dopełnienie ścian z drewnianymi akcentami. Oba przy
ciski spłukujące są „wyrzeźbione z jednego kawałka drewna”, tzn. są mazerowane 
parami. Dzięki temu każdy przycisk uruchamiający jest prawdziwym unikatem.

Visign for More 200 to prawdziwa perła nie tylko w wersji z naturalnego drewna.  
Obie wersje szklane zdają się unosić w powietrzu, emanując szczególną lekkością  
i blaskiem. Nowe kolory, jak złota miedź i antracyt, tworzą czytelną wymowę.  
Visign for More 200 staje się przyciskiem uruchamiającym, który chętnie dostosuje 
się do wszystkich pomysłów na aranżację łazienki.

Visign for More 200

POWRÓT�DO�NATURY
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Stal nierdzewna biała

Stal nierdzewna czarna matowa

Stal nierdzewna pozłacana 
na zamówienie

Stal nierdzewna szczotkowana

Kolory metaliczne  
i specjalne na zamówienie

Wyrazisty design, wycinany laserowo z jednego kawałka metalu: oto nowy elektro
niczny przycisk uruchamiający Visign for More 201 – na przykład ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej. Cieniutki przycisk wtapia się w każdą ścianę, również w jednej 
płaszczyźnie z glazurą lub z opcjonalną ramką LED. Wypukłe elementy przycisku 
zwracają się w kierunku użytkownika. W ten sposób płytka tworzy wyraźny akcent 
optyczny i dotykowy.

Visign for More 201

OCHOTA�NA�LUKSUS





Viega Visign  |  17

Metal biały

Metal biały/chromowany

Metal pozłacany, na zamówienie

Kolory metaliczne  
i specjalne na zamówienie

Przycisk uruchamiający Visign for More 202 stawia spłukiwanie WC na głowie.  
A dokładniej rzecz ujmując na gałce, którą przekręca się zamiast klasycznego naci
skania. Organiczny design z oświetleniem LED zachęca do dotknięcia. Ciekawe  
w dotyku pokrętło stawia śmiałą antytezę w stosunku do dominującego obecnie 
płaskiego designu, wzmacniając ją poprzez możliwość montażu równo z powierzch
nią ściany. Ten elektroniczny przycisk pasuje idealnie do architektury organicznej  
i patchworkowych łazienek w stylu retro, etno lub a’la lata 70te. Zaspokoi również 
każdy gust pod względem koloru: indywidualnie lakierowany na jeden z wielu  
dostępnych kolorów specjalnych.

Visign for More 202

PRAWDZIWA�PERŁA





Viega Visign  |  19

Najczęściej, przyciski spłukiwania są okrągłe. Jak mówi Viega, najwyższy czas zacząć 
tworzyć wyjątki od tej reguły. Efekt można zobaczyć i dotknąć: w nowym przycisku 
uruchamiającym Visign for More 204 klasyczne okrągłe klawisze zastąpiono podłużną 
listewką, którą wystarczy lekko dotknąć – dłuższą do spłukania pełnego, a krótszą 
do spłukania oszczędnego. 

Wąska listewka ze szczotkowanego metalu wygląda jak element dekoracyjny na ścia
nie – prawdziwa ozdoba aktywowana elektronicznie, która tworzy elegancki akcent. 
Na życzenie również w połączeniu z ramką montażową z podświetleniem LED.

Visign for More 204

DROBNE�NIEDOMÓWIENIE

Stal nierdzewna  
czarna matowa

Stal nierdzewna czarna matowa/ 
metal szczotkowany

Stal nierdzewna pozłacana 
na zamówienie

Kolory metaliczne i spe-
cjalne na zamówienie

Stal nierdzewna  
polerowana

Stal nierdzewna  
szczotkowana
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Zawsze higieniczna, całkowicie gładka powierzchnia, łatwa w czyszczeniu, akty
wowana elektronicznie. Zainstaluj przyszłość w teraźniejszej łazience: nowa płytka 
uruchamiająca Visign for More 205 sensitive oferuje bezdotykowy komfort spłuki
wania na najwyższym poziomie. Chromowana ramka z czarnym elementem szklanym 
nadaje jej lekkości i blasku. Do uruchomienia spłukiwania wystarczy zbliżyć dłoń 
do odpowiedniego pola na przycisku. Pola te pojawiają się w postaci świetlistej 
chmurki po podejściu na odległość ok. 3 m.

Pozwala to nie tylko na maksymalny komfort spłukiwania, lecz również zachowanie 
maksymalnej higieny.

Visign for More 205 sensitive

DOTKNIJ�PRZYSZŁOŚCI,��
WCALE�JEJ�NIE�DOTYKAJĄC

Szkło czarne
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Trend łazienkowy 2

PROSTOTA��
I�MINIMALIZM
Życie to nieustające zmiany. Dobrze, jeśli łazienka nadąża za nimi i dostosowuje się 
do potrzeb wszystkich mieszkańców: z WC i umywalkami o regulowanej wysokości, 
przystosowanymi zarówno dla młodszych, jak i dla starszych domowników. Z ponad
czasowym wyglądem, który nie zestarzeje się przez długie lata. Dzięki sprawdzonej 
jakości Viega, przetrwa kilka pokoleń.

Przyciski uruchamiające Visign wnoszą nowoczesny komfort spłukiwania do wielo
pokoleniowej łazienki – uwzględniając zarazem różnorodność gustów i upodobań.
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Dobry design opiera się na wyważonym kontraście. Dlatego ten klasyczny model  
łączy okrągłe klawisze spłukujące z prostokątną geometrią ramki. Klawisz do spłu
kiwania pełnego jest delikatnie wypukły, a do spłukiwania oszczędnego delikatnie 
wklęsły. Jako że rozwiązanie to spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród  
naszych klientów, teraz jeszcze bardziej uatrakcyjniliśmy ten przycisk uruchamiający: 
wyostrzyliśmy jego kontury, poprawiliśmy formę i dostosowaliśmy detale techniczne. 
Cieniutki, o głębokości całkowitej zaledwie 8 mm, wtopi się w każdą ścianę, przy  
zastosowaniu odpowiedniej ramki montażowej również w jednej płaszczyźnie z glazurą. 
Odkryj ponadczasową klasykę w nowym wydaniu.

Visign for Style 20

NA�OKRĄGŁO

Tworzywo sztuczne szlachetny matowy

Tworzywo sztuczne chromowane

Tworzywo sztuczne białe

Tworzywo sztuczne czarne matowe
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Wytrzymały, prosty, bez zbędnych ozdobników – oto Visign for Style 21. Oba klawisze 
spłukujące o różnych szerokościach tworzą optyczne napięcie, kompensowane  
harmonijnie przez trzy listwy o takiej samej szerokości. Minimalistyczny design  
i głębokość zabudowy zaledwie 8 mm zapewnia jasną orientację i pasuje do każdego  
purystycznego wystroju łazienki, na przykład w stylu Bauhaus. Aby zapewnić 
szczególnie płynną integrację, możliwy jest również montaż w jednej płaszczyźnie  
z płytkami ceramicznymi.

Visign for Style 21

WYRAZISTA�KRAWĘDŹ

Tworzywo sztuczne białe

Tworzywo sztuczne szlachetny matowy

Tworzywo sztuczne chromowane

Tworzywo sztuczne czarne matowe
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Oprócz klasycznego prostokąta coraz większą popularnością w aranżacji łazienek 
cieszą się miękkie, geometryczne kształty. Visign for Style 23 zachwyca owalnymi 
klawiszami spłukiwania, intensywnym zaokrągleniem krawędzi oraz chromowaną 
ramką w wersji akrylowej, która przypomina kształtem smartfon i sprawia wrażenie, 
zawieszonej przed płaszczyzną ściany. Jest dostępna w dziesięciu różnych wersjach 
kolorystycznych, stonowanych lub kontrastowych dwukolorowych.

Visign for Style 23

SMUKŁA�LINIA

Tworzywo sztuczne czarne

Tworzywo sztuczne  
pozłacane, na zamówienie

Tworzywo sztuczne  
szlachetny matowy

Tworzywo sztuczne  
chromowane

Akryl czarny/ 
czarny matowy

Tworzywo sztuczne białe

Kolory metaliczne 
 i specjalne na zamówienie

Tworzywo sztuczne
kolor stali nierdzewnej

Akryl czarny/kolor 
stali nierdzewnej

Tworzywo sztuczne czarne matowe
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Surowa geometria połączona perfekcyjnie z miękkością w dotyku – Visign for Style 24 
stawia asymetryczny wykrzyknik w każdej łazience. Umieszczone w środku pionowe 
klawisze tworzą wyraźny kontrapunkt do tradycyjnego poziomego układu. Wersja 
dwukolorowa jeszcze wyraźniej podkreśli Twój niebanalny gust. Poprzez montaż równo 
z powierzchnią glazury przycisk Visign for Style 24 dopełnia każdą aranżację łazienki.

Visign for Style 24

PRZEZ�ŚRODEK

Tworzywo sztuczne czarne

Tworzywo sztuczne  
kolor stali nierdzewnej

Tworzywo sztuczne  
pozłacane, na zamówienie

Tworzywo sztuczne 
szlachetny matowy

Tworzywo sztuczne  
chromowane

Tworzywo sztuczne  
białe

Kolory metaliczne i specjalne  
na zamówienie

Akryl czarny/ 
czarny matowy

Akryl czarny/ 
kolor stali nierdzewnej

Tworzywo sztuczne czarne matowe
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Przyciągająca sprzeczność: forma jest tak piękna, że chcesz jej dotknąć. Lecz  
inteligentna architektura światła sygnalizuje: trzymaj dystans! Farba luminescencyjna 
ładuje się w ciągu dnia światłem naturalnym i sztucznym, a następnie świeci  
w ciemności, dzięki czemu zapewnia orientację bez konieczności włączania światła. 
Kształt i wykończenie uruchamianego elektronicznie przycisku przypominają płaski 
smartfon, a punkty świetlne nowoczesny ekran multimedialny. Czysty, biały styl  
podkreśla maksymalną higienę, jaką można osiągnąć w łazience.

Visign for Style 25 sensitive

BEZDOTYKOWA��
ELEGANCJA

Tworzywo sztuczne białe
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Visign for More 200 i Visign for Style 23

INTELIGENTNE�ZDALNE��
SPŁUKIWANIE
Czy to w narożniku, na przeciwległej ścianie, czy w najbliższym meblu: przyciski  
Visign for Style 23 oraz Visign for More 200 obsługuje się tam, gdzie jest to  
najwygodniejsze. Jednocześnie pozwalają one na uzyskanie maksymalnej swobody  
aranżacji.

Visign for More 200: wysokiej klasy design
Visign for More 200 wyróżnia się powściągliwą elegancją w czarnym lub białym szkle.

Visign for Style 23: praktyczny komfort
Visign for Style 23 wtapia się dyskretnie w każdą ścianę i każdy mebel. Owalny, 
podwójny klawisz spłukiwania pasuje harmonijnie do prostokątnej geometrii ramki. 
Spłukiwanie oszczędne i pełne są oznaczone punktami.

Visign for Style 23 
Tworzywo sztuczne  

chromowane

Visign for More 200 
Szkło czarne

Visign for More 200 
Szkło białe

Visign for Style 23 
Tworzywo sztuczne białe
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Funkcja higieny
Gdy instalacje wodne nie są używane przez dłuższy czas, mogą pojawić się w nich 
bakterie. Aby tego uniknąć, wszystkie przyciski elektroniczne z funkcją higieny mogą  
uruchamiać spłukanie WC w określonych indywidualnie odstępach czasu i objęto
ściach. Dzięki temu można mieć pewność, że z rury zawsze popłynie czysta woda.

Zasobnik na tabletki czyszczące
Zawsze świeżość: zasobnik na tabletki, kompatybilny ze wszystkimi przyciskiami 
uruchamiającymi WC Viega przedstawionymi w tym prospekcie, zapewnia ciągłą 
świeżość i eliminuje nieestetyczne zawieszki do WC. Wystarczy otworzyć przycisk 
uruchamiający i wrzucić odpowiednią tabletkę do zasobnika, która rozpuści się  
w całości.

Ramka LED
Sprytne rozwiązanie: wybrane przyciski uruchamiane elektronicznie można wypo
sażyć w przyjemne nastrojowe podświetlenie, pomocne przy orientacji w ciemności. 
Jest to opcjonalne rozwiązanie proponowane do modeli Visign for More 201 oraz 
Visign for More 204.

Montaż równo z glazurą
Czysta forma: zdecydowaną większość przycisków uruchamiających Visign do  
WC lub pisuaru można zamontować równo z powierzchnią glazury. Tak powstaje 
harmonijna jedność formy i funkcji, płaszczyzny i przycisku.

Bezdotykowe uruchamianie
Oba przyciski uruchamiające Visign for More 205 sensitive i Visign for Style 25 sensitive 
gwarantują najwyższą higienę bez odcisków palców. Płaska powierzchnia jest łatwa 
do czyszczenia.

Pełna kompatybilność
Wszystkie przyciski uruchamiające Viega są kompatybilne ze wszystkimi spłuczkami 
Prevista. Oznacza to, że można je wymienić łatwo w dowolnej chwili, jeśli zmieni  
się Twój gust lub styl łazienki. Nie musisz również zaprzątać sobie głowy kwestią 
trwałości. Wytrzymałość każdego przycisku testowana była na okres minimum 25 lat.

Indywidualna aranżacja
Nasze designerskie przyciski uruchamiające pozwalają na jedyną w swoim rodzaju 
aranżację łazienki. Wszystkie informacje na temat indywidualnych kolorów i sposobów 
wykończenia są dostępne na zapytanie.

Przyciski uruchamiające Visign wyróżniają się nie tylko indywidualną powierzchnią, 
lecz przede wszystkim inteligentną techniką.

Inteligentne detale do Twojej łazienki

TERAZ�W�WYPOSAŻENIU�SERYJNYM:��
TWOJE�POŁĄCZENIE�Z�PRZYSZŁOŚCIĄ
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Przyciski uruchamiające do pisuaru

PERFEKCYJNE��
UZUPEŁNIENIE�ŁAZIENKI
Niezwykle ważną kwestią przy projektowaniu łazienki jest spójny styl. Dlatego Viega 
oferuje przyciski uruchamiające do pisuaru, pasujące perfekcyjnie do przycisków 
WC. Również tutaj nie ma zatem żadnych ograniczeń co do wymagań aranżacyjnych. 
Dotyczy to także koloru: na zamówienie przyciski uruchamiające są dostępne w wersji 
polakierowanej na dowolny kolor specjalny lub metaliczny.

Visign for More 200 IR
Szkło czarne

Visign for Style 23
Tworzywo sztuczne białe

Visign for Style 21
Tworzywo sztuczne białe

Pozostałe kolory: 
chromowany lub szlachetny matowy

Pozostałe kolory: 
chromowany lub szlachetny matowy

Pozostałe kolory: 
chromowany, szlachetny matowy,  
stali nierdzewnej, czarny, akryl  
czarny/kolor stali nierdzewnej,  
akryl czarny/czarny matowy

Pozostałe kolory: 
szkło białe, szkło czarne, tworzywo 
szt. białe, tworzywo szt. kolor stali  
nierdzewnej, tworzywo szt. chromo
wane, drewno dąb bejcowany

Visign for Style 20
Tworzywo sztuczne białe
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Teraz Twoja kolej

STWÓRZ�SWOJĄ��
IDEALNĄ�ŁAZIENKĘ
Z konfiguratorem przycisków uruchamiających Viega w zaledwie kilku krokach znaj
dziesz rozwiązanie idealnie pasujące do Twojej łazienki. Za pomocą różnych filtrów 
można najpierw wybrać rodzaj przycisku (do WC lub pisuaru), a następne dobrać 
odpowiedni stelaż podtynkowy. Można również spersonalizować miejsce montażu: 
od jednokolorowych ścian po zdjęcie własnej łazienki – zaprojektuj łazienkę tak,  
jak lubisz.

Przekonaj się, jak dobrze wszystko do siebie pasuje – wypróbuj nasz konfigurator 
Visign dostępny na stronie  
viega.pl/Konfigurator-przyciskow-uruchamiajacych
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Viega Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2 
01209 Warszawa 
Polska

Kontakt z biurem:

ul. Budowlanych 68 B 
80298 Gdańsk

telefon 58 66 24 999 
fax 58 66 24 990

info@viega.pl 
viega.pl


