
Va‰e nohy budou koukat:
sprchové Ïlábky Visign od firmy Viega.
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Stojíme na prahu nového sprchového

věku. Člověk může konečně doma 

ve vlastní koupelně zažívat vodu jako

elementární událost! Jako lehké mžení

letního deště nebo jako burácení tropic-

kého vodopádu. Zcela nové rafinované

sprchové instalace a puristická architek-

tura koupelen představují viditelný pro-

jev této nové vášně. Inovační nápady,

zdařilé tvary a vysoce vyvinutá techno-

logie tvoří základ nového trendu koupe-

len. Ať již chcete svůj zážitek ze sprchy

inscenovat jakkoli – romanticky nebo

prakticky, jako horskou bystřinu nebo

průtrž mračen – vždy to končí happyen-

dem. Prostřednictvím sprchových žlábků

Visign od firmy Viega.
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Nov˘ trend koupelen: záÏitek ze 
sprchování – s Visign od firmy Viega.
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Kdo upfiednostÀuje pfiirozen˘ záÏitek ze 
sprchy, bude stát na Visignu.

Sprchové žlábky Visign firmy Viega

nabízejí výkonnostní profil, který 

nastavuje kritéria. Nejsou jedinečné

pouze svojí rozmanitostí estetických

variant, nýbrž i ve své funkci před-

stavují extra třídu: od zřejmých výhod

při montáži až po sortiment příslu-

šenství a těsnění.

Visign ER3

Design výrobku ER3 se vyznačuje

redukcí nepodstatného a estetickou

funkčností. Voda odtéká paralelními

odtokovými spárami.
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Visign: pfiesvûdãiv˘ pro designové puristy.

Program zahrnuje design pro zakompo-

nování dlažby a dalších sedm modelů 

z ušlechtilé oceli, s možností volby mezi

matným nebo lesklým provedením. Ať 

již upřednostňujete zakřivené nebo

přímočaré otvory, forma vždy plní svoji

funkci. Sprchové žlábky Visign – tech-

nika se smyslem a smyslností. Pro

individuální podobu koupelen sotva

existují nějaké hranice.

Technické údaje

– nastavitelný roštový rám 

s možností přizpůsobení se vzorku

a výšce dlažby

– výškově nastavitelné těleso 

s otáčivým odtokem

– jedno těleso pro osm roštů Visign

– dodává se v pěti délkách: 750,

800, 900, 1.000 a 1.200 mm

– kompletní vyprázdnění prostřed-

nictvím integrovaného spádu

– samočisticí a excentricky otáčivý

odtok s vysokým odtokovým

výkonem: max. 0,7 l/s 

(podle DIN EN 274)

– vyjímatelný lapač nečistot 

– výška zápachového uzávěru: 

50 mm

– třída zatížení K3 (300 kg)

– s těsnicí přírubou a těsnicím

příslušenstvím

Visign ER1

Visign ER2

Visign ER3

Visign ER4

Visign ER5

Visign ER6

Visign ER7

Visign ER8
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Nov˘ pocit pro milovníky 
sprchování.

Visign ER2

Design tvoří jasný, klidný perforovaný

vzor. Diskrétní tvar, který velice dobře

koresponduje s věcným interiérem.
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Visign ER6

Vlna jako symbol vody, pobřeží a moře

inspirovala návrháře k tomuto poda-

řenému spojení oblých a přímočarých

tvarů.
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âistá radost pro návrháfie koupelen.

Rohový odtok Visign EA12

Rohový odtok Visign EA1 Rohový odtok Visign EA2

Design, který se dovedně skrývá a

teprve ve své funkci odhaluje svoji 

skutečnou velikost. Designový akcent

korespondující s geometrií místnosti

nebo objekty – možnost volby mezi

čtvrtkruhem nebo klasickým rohem.

Avšak nikoli pouze návrháři koupelen

mají radost z tohoto vyspělého systému:

Odtok leží mimo nášlapnou plochu.

Voda odtéká v nejvýhodnějším směru.

Rohový odtok Visign EA11

Technické údaje

– nastavitelný roštový rám 

s možností přizpůsobení se vzorku

a výšce dlažby

– výškově nastavitelné těleso 

s otáčivým odtokem

– výška zápach. uzávěru: 50 mm

– vyjímatelný lapač nečistot

– třída zatížení K3 (300 kg)

– samočisticí a excentricky otáčivý

odtok s vysokým odtokovým

výkonem: max. 0,7 l/s 

(podle DIN EN 274)

– s těsnicí přírubou a těsnicím

příslušenstvím

Rohový odtok – rovný: 
snadná montáž, přesné nastavení, 
bezpečné těsnění.
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Visign ER4

Sladěn s položenou dlažbou nebo

vědomě v kontrastu – zcela podle

přání. Voda odtéká paralelními 

odtokovými spárami.
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Sprchové Ïlábky Visign: ideální základ pro
v‰echny konstrukãní nápady v koupelnû.

Ať již vám na mysl vyvstanou jakékoli

sprchové podlahy – perfektní odtok 

získáte od firmy Viega. Pro naplnění 

zážitku ze sprchování lze sprchové 

žlábky umístit jak u vstupu (oddělení

mokrého a suchého prostoru) tak 

i uprostřed sprchy či u stěny.

O nic méně praktický: Viega Visign jako

rohové řešení. Dokonalost par excellen-

ce – pouze kompaktnější. Zůstává jen

otázka, zda se k architektonickému

řešení koupelny hodí více čtvrtkruh nebo

klasický trojúhelník.
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Nejlep‰í pfiedpoklady pro dokonalou, 
rychlou montáÏ.

Sprchový žlábek zůstává až do vytvrdnutí
potěru výškově nastavitelný.

Těsnicí příruba a izolační materiál jsou součástí
dodávky.

Přiložené distanční vložky zajistí, aby byl rám
ve výši dlažby.

Rám se dá směrem od středu seřídit o 5 mm, 
a to také i diagonálně.

Snadno montovatelný rohový odtok Visign
dovoluje individuální seřízení podle výšky
podlahy.

Konstrukce rámu umožňuje jeho seřízení 
od středu o 5 mm, a to v každém 
směru.

Systém nabízí nejvyšší flexibilitu pro

montáž a – jako novinku – možnost

přesného nastavení „na milimetr“ 

pomocí dodatečného bočního nasta-

vení! Pomocí tohoto malého, drobného

detailu lze vycentrovat sprchový žlábek

zcela přesně podle vzoru spár.

Těleso z ušlechtilé oceli má excentricky

nastavitelný odtok. Stavěcí patky jsou

uloženy na protihlukových krytkách a

jsou nastavitelné v rozmezí 90 až 

150 mm.
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Nûkdo to rád light:
sprchové Ïlábky 
Visign bez rámu.
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Visign pur:
minimalizováno pouze na to podstatné.

Sprchové žlábky Visign firmy Viega jsou

k dostání i ve štíhlé verzi. Provedení 

je viditelně užší a je upuštěno od 

obvodového rámu. Technika bez přírub

umožňuje jednodušší montáž.

Vybrat si můžete ze čtyř variant, jedna 

s dlaždicemi a tři v provedení z „lesklé 

a matné/kartáčované“ ušlechtilé oceli.

Přes svůj úzký tvar je odtokový výkon

roštu a tělesa enormní. Maximální příjem

vody činí 0,7 l/s.

Pro zvláštní nároky na konstrukční 

těsnění a při vysokém přítoku vody

doporučujeme použít sprchový žlábek 

s přírubou.

Sprchové žlábky Viega Visign se 

dodávají v délkách 750, 800, 900, 1.000

a 1.200 mm. Přirozeně tato varianta 

disponuje důležitými přednostmi Viega,

jako je vysoká stabilita a vyjímatelný

lapač nečistot.

Visign ER1*

Visign ER2*

Visign ER3*

Visign ER4*

Sprchový žlábek bez příruby – s nebo bez odtokového oblouku.

*Respektujte rozdíly v délkách mezi rošty sprchových žlábků s rámy a bez nich.
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OsvûÏující úãinek.
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Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava
Tel.: 59 5054 933
Fax: 59 5054 162
sseliga@viega.de
www.viega.com
Změny vyhrazeny.C
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