
Viega potinkiniai moduliai
Sistemos kūrybiškam vonios kambariui.
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Šeimos tradicija

Viega pavadinimas sietinas su šeimos įmone, kuri visuomet 
kėlė didžiausius kokybės reikalavimus: produktų kokybės, 
bendravimo su klientais, pristatymo ir paslaugų teikimo koky-
bės reikalavimus. Tačiau visų pirma įmonė kelia reikalavimus 
pati sau. Aišku viena – neužtenka vien geros idėjos, norint 
susilaukti tarptautinio pripažinimo. Neatsitiktinai tokios savy-
bės kaip drąsa, novatoriškumas ir nuolatinė naujovių paieška 
jau daugiau nei 100 metų formuoja įmonės įvaizdį.

Kompetencija ir įvairovė

Šiuo metu Viega produktų paletę sudaro apie 16 000 pava-
dinimų produktų. Šie produktai pasižymi ne tik ypatinga įvai-
rove šioje šakoje, bet ir išskirtine kokybe. Priežastis – Viega 
įmonė turi viską: puikiai kvalifikuotus darbuotojus, geriausias 
žaliavas, ypač modernius gamybos įrenginius net penkiose 
gamybos vietose Vokietijoje ir JAV.

Sistemingai ir tiksliai

Darbas vyksta sistemingai ir tiksliai, nepaisant to, kad sandėly-
je vienu metu yra 16000 pavadinimų produktų, ruošiamų pa-
gal sklandžią logistikos strategiją, koduojamų, pakuojamų 
ir išsiunčiamų. Dirbama pagal sistemą, nes viskas Viega įmo-
nėje turi sistemą. Susiję ne tik procesai, bet ir patys produktai. 
Pagrindą čia sukuria potinkiniai moduliai – viena iš daugelio 
Viega inovacijų. Geriausias to pavyzdys – šioje brošiūroje 
pristatoma Steptec sistema: patikima sistema, kurią įrengiant 
yra pasinaudojama plačiomis montavimo galimybėmis. Ištiki-
mybė šūkiui: Viega. Akivaizdus pranašumas!

Viega. Akivaizdus pranašumas!
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Potinkiniai Viega moduliai.
Nepakartojama pasiūlos įvairovė.

Individualus Jūsų užsakovo skonis nulemia vonios kambario 
vaizdą – spalvas, plyteles ir įrangos tipą. Tačiau potinkinėje 
sienos konstrukcijoje reikia specialisto žinių, kadangi nuo Jū-
sų sumontuotos  įrangos priklauso, ar santechnikos prietaisai 
bus patikimi, kokybiški ir atitiks reikalavimus. Įrengimui nau-
dojamų detalių kokybė turi lemiamą reikšmę.
Kokybė turi būti nepriekaištinga – tiek medžiagų, tiek monta-
vimo, tiek visos sisteminės visumos. Mes tai suprantame kaip 
įpareigojimą visose savo veiklos srityse laikytis aukščiausių 
reikalavimų. Pirmiausia užtikrinant produktų kokybę bei pasi-
telkiant žinias ir gebėjimus sisteminiams sprendimams.

Viega sisteminė technika

Mūsų svarbiausi gebėjimai, visų pirma 
įvairių metalinių arba polietileninių vamz-
džių instaliavimo srityje bei potinkinės 
įrangos sistemų sprendimai lėmė, kad 
tapome vienu sėkmingiausių šios šakos 
gamintoju. Viega vardas jau ilgus dešimt-
mečius simbolizuoja naujovišką namų 
įrangą ir užtikrintą sistemų visumos pati-
kimumą.
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Viega Eco Plus Puslapis  6
Potinkinis modulis su 
optimaliu kainos ir 
kokybės santykiu. Tai 
klasikinis gaminys 
objektų statyboje.

Potinkinis nuplovimo 

bakelis Visign 2 ir 

Visign vandens 

nuplovimo mygtukai Puslapis  14
Modernaus dizaino ir iš aukštos koky-
bės medžiagų paga-
minti Visign vandens 
nuplovimo mygtukai 
nustato naujus kriteri-
jus. Viega Visign asorti-
mentas yra labai platus 
ir siūlo įvairias panau-
dojimo galimybes.
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Viega Eco Plus – tai patikima technika, raciona-
lios montavimo galimybės ir pažangūs detalūs 
sprendimai. Tai pragmatiška sistema, tinkanti 
įvairiausio tipo kabamosios keramikos montavi-
mui, ypač objektinei statybai. Viega Eco Plus 
komplektą įsigysite už patrauklią kainą. Iš tiesų 
verta.

Viega Eco Plus.
Laimėkite objektų statyboje.
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Viega Eco Plus. Kaina įtikina, 
galimybės sužavi.

Viega Eco Plus – tai kokybiška ir taupi sistema, puikiai tinkanti 
objektinei statybai. Kadangi viskas puikiai suderinta: sistema 
patikimai surenkama, jos konstrukcija stabili ir didelė pasirinki-
mo įvairovė. Viega Eco Plus užtikrina paprastą ir ekonomišką 
pavienių arba eilėje išdėstytų rėmų montavimą. Dėl apgalvotų 
sprendimų ir modernių detalių, pvz., pagalbinio ištiesinimo 
elemento, montuodami sutaupysite laiko. Be to, reguliuojamo 
gylio prijungimo alkūnė, skirta klozeto pajungimui, palengvina 
jungimą prie kanalizacijos. Praktiškiau nebūna.
Ekonomiškumas, patogus montavimas ir plačios galimybės 
tiesiog skatina rinktis Viega Eco Plus, nes tai ideali potinkinė 
sistema objektų statyboje.
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Viega Eco Plus. Tai universali sistema, 
kuria galite pasitikėti.

1  Stabilūs, tvirti modu-
liai sudaryti iš milteliniu 
būdu dažyto rėmo 
ir užtikrinantys visišką 
standumą bei statinį 
tvirtumą. Moduliai ap-
dailinami dvigubai 
(2 x 12,5 mm).

2  Tvirtinimo detalės 
gali būti pritvirtinamos 
tiesiai ant sienos, 
montavimo profilio arba 
45° kampu prie sienos 
patalpos kampe. 
Jie leidžia tolygiai regu-
liuoti modulių gylį iki 
200 mm.

3  Individualiai regu-
liuojamas ir nustato-
mas kabamosios 
keramikos tvirtinimas 
leidžia pasirinkti ir 
neįgaliesiems pritaikytą 
aukštį.

4  Reguliuojamo gylio 
alkūnė, pagaminta 
iš PP, stipriai palengvina 
prijungimą prie kanali-
zacijos sistemos.

5  Reguliuojamo 
aukščio kojelės, kurias 
galima įstatyti į 50 mm 
arba 75 mm pločio 
metalo profilius gipso 
kartonui.

6  Viega Eco Plus sis-
tema turi vandenį 
taupantį Viega potinki-
nį nuplovimo bakelį 
Visign 2 – tai dar vienas 
privalumas.

7  Į visus Viega 
Eco Plus modulius in-
tegruoti ištiesinimo 
elementai užtikrina 
greitą ir paprastą mon-
tavimą.

8  Viega Eco Plus 
sistemos garso izolia-
cija sertifikuota pagal 
DIN 4109 standartą 
Štutgarto statybinės 
fizikos Fraunhofer insti-
tute.
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Viega Eco Plus 
klozeto modulis 8138.2 

A x P x G: 
830 x 490 x 200 mm

Viega Eco Plus 
klozeto modulis 8137.2 

A x P x G: 
830 x 490 x 200 mm

Viega Eco 
klozeto modulis 8180.25/8180.26 

A x P x G: 
1130 x 490 x 130-200 mm

Viega Eco Plus 
klozeto modulis 8161.2 

A x P x G: 
1130 x 490 x 130-200 mm

Viega Eco
praustuvo modulis 8180.61 

A x P x G: 
1130 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus 
bide modulis 8167.5 

A x P x G: 
1130 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus
praustuvo modulis 8164 

A x P x G: 
1130 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus 
praustuvo modulis 8156 

A x P x G: 
1300 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus 
praustuvo modulis 8158 

A x P x G: 
860/1130 x 490 x 90-200 mm

Viega Eco Plus 
praustuvo modulis 8155 
su potinkiniu skaitikliu, 

A x P x G: 
1130 x 490 x 115-200 mm

Viega Eco Plus 
praustuvo modulis 8162 

A x P x G: 
860 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus
praustuvo modulis 8156.1 

A x P x G: 
1300 x 490 x 85-200 mm

Viega Eco Plus 
plautuvės modulis 8159 

A x P x G: 
1300 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus 
pisuaro modulis 8164.5 

A x P x G: 
1130/1300 x 490 x 100-200 mm

Viega Eco Plus 
tvirtinimo modulis 8169 

A x P x G: 
1130 x 330 x 30-200 mm

Viega Eco Plus 
pisuaro modulis 8152.3 

Sifono jutikliai 
A x P x G: 

1130 x 490 x 125-200 mm

Montavimo profilis 8001 
A x G: 40 x 22 mm 

Ilgis 3000 mm

Viega Eco Plus 
tvirtinimo detalės 8173

Viega Eco Plus 
praustuvo modulis 8154 
su potinkiniu skaitikliu, 

A x P x G: 
1130 x 490 x 115-200 mm

Kiti priedai pateikti kataloge.
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Viega Eco Plus: 
nepaprastai lengva sumontuoti.

1130 mm aukščio potinkinių modulių montavimas eilėje

1  Montavimo profilis kaiščiais pritvirtinamas prie sienos 
1110 mm aukštyje kas 500 mm. Tada 440 mm atstumu 
montuojamos tvirtinimo detalės.

2  Prieš pritvirtinant abu modulius, reikia gulsčiuku tiksliai 
parinkti jiems horizontalią padėtį. Tada iš šonų pritvirtinami 
profiliai, prie kurių vėliau bus montuojamos gipso kartono 
plokštės.

3  Pabaigoje modulis dvigubai uždengiamas drėgmei 
atspariomis gipso kartono plokštėmis (2 x 12,5 mm).

1130 mm aukščio, vieno potinkinio modulio montavimas

1  1110 mm aukštyje sienoje kaiščiais pritvirtinamos tvirtinimo detalės. 
Atstumas tarp abiejų tvirtinimo detalių turi būti 440 mm.

2  Imamas klozetui skirtas Viega Eco Plus sistemos modulis ir gulsčiuku 
nustatoma jo horizontali padėtis. Tada kaiščiais prie grindų pritvirtinamos 
„ištraukiamos“ kojelės. Iš modulio šonų ir iš viršaus pritvirtinami profiliai, 
prie kurių vėliau bus montuojamos gipso kartono plokštės.

3  Tik pabaigoje modulis dvigubai uždengiamas drėgmei atspariomis 
gipso kartono plokštėmis (2 x 12,5 mm).

Montavimas kampe, modulio aukštis 1130 mm

1  1110 mm aukštyje prisukamos tvirtinimo detalės.

2  Dabar sumontuojamas klozeto modulis, parenkama jo vieta ant grindų 
ir pritvirtinama kaiščiais. Tada iš šono tvirtinami kampiniai profiliai 45° 
kampu, kurie vėliau atlieka dangos pritvirtinimo funkciją arba prie jų dar 
tvirtinamos drėgmei atsparios gipso kartono plokštės. Tam virš klozeto 
modulio montuojamas 90° profilis, skirtas jungimui su siena.

3  Pabaigoje belieka uždengti dvigubomis drėgmei atspariomis gipso 
kartono plokštėmis (2 x 12,5 mm).
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Potinkinio modulio mon-

tavimas į metalo profilių 

sieną gipso kartonui

1  Metalo profiliuose, kurie 
atlieka kartu ir statybinės 
konstrukcijos funkciją, 
lengvai gali būti sumontuoti 
skirtingi Viega Eco Plus 
sistemos elementai.

2  Pabaigoje potinkinę 
konstrukciją reikia dvigubai 
uždengti drėgmei atspa-
riomis gipso kartono plokš-
tėmis (2 x 12,5 mm).

Sanitariniai mazgai 

neįgaliesiems

Paveiksle pavaizduota neįgalie-
siems skirtos WC patalpos įrengi-
mas. Iš abiejų Viega Eco Plus 
klozeto modulio pusių į metalo 
profilių karkasą yra integruoti 
tvirtinimo elementai. Vėliau prie jų 
tvirtinami nulenkiami porankiai. 
Mažojo pjūvio kairėje dalyje matyti, 
kaip gali būti tvirtinami skirtingi 
moduliai karkase. Šios įrangos 
ypatybė: klozetą galima nuplauti 
ne tik nuspaudžiant nuplovimo 
bakelio mygtuką, bet ir nuspau-
džiant mygtuką nulenkiamame 
porankyje.
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Puikios technikos ir 
modernaus dizaino tarpusavio 
dermė. Viega Visign.



1

2

3

15

Viega potinkinis vandens nuplovimo 
bakelis Visign 2:
ekonomiška ir pažangi technika.

Viega potinkinis vandens nuplovimo bakelis turi dvigubą 
pranašumą: tai moderniausia technika sienos viduje 
ir ateities dizainas jos paviršiuje. Gamykloje sumontuoti 
vandens tiekimo vamzdeliai ir keičiama vandens prijungi-
mo ventilio vieta palengvina bakelio montavimą ir leidžia 
jį įvairiai pritaikyti.
Patikimą veikimą užtikrina viduje įmontuota bakelio užpil-
dymo sistema bei mechaninė arba troseliais valdoma 
vandens nuleidimo technika. O vandens prijungimą iš 
kairės į viršų galima pakeisti be papildomų detalių. Tvirti-
nimo technika optimaliai subalansuota, todėl Visign van-
dens nuplovimo mygtukas uždedamas itin paprastai.
Šiuos naujoviškos svirtinės technologijos pranašumus pajus ir 
jūsų klientai. Pakanka lengvo spustelėjimo ir dviejų kiekių nu-
tekėjimo ventilis įjungia plovimą: galima nustatyti nuplovimą 
mažesniu vandens kiekiu, t. y. tarp 3 - 4 litrų, arba nuplovimą 
didesniu vandens kiekiu, t. y. laipsniškai nuo 6 iki 9 litrų.

1  Vandens nuplovimo mygtu-
kas Visign for More 104 su už 
jo esančiu tvirtinimo pagrindu.

2  Troselių valdymo mechaniz-
mas, jungiantis vandens 
nuplovimo mygtuką su vandens 
išleidimo ventiliu.

3  Nutekėjimo ventilio laikiklis 
ir daugiafunkcis vandens išlei-
dimo ventilis.
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Plytelių plokštumoje montuojami 
Viega Visign vandens nuplovimo mygtukai: 
tačiau jų negalima nepastebėti.

Elegantiškas vandens nuplovimas: 

mygtukas įrengiamas lygiai su plytelių 

plokštuma

Puikus dizainas tobulinamas toliau. 
Jums pateikiamas naujas Visign van-
dens nuplovimo mygtuko variantas – 
įleidžiamas į plyteles. Tokio varianto pa-
grindą sudaro klozeto ir pisuaro mygtukų 
tvirtinimo rėmeliai. Maždaug 4,5 mm 
gylio tvirtinimo rėmeliuose galima sumon-
tuoti  Visign  for More serijos mygtukus, 

o maždaug 7 mm gylio tvirtinimo rėme-
liuose – Visign for Style mygtukus. Ypatin-
gas pranašumas: derinant prie skirtingų 
plytelių storių, tvirtinimo rėmelius monta-
vimo sienoje metu, galima pagal poreikį 
reguliuoti 5-18 mm įrengimo gyliu.
Taigi vandens nuplovimo mygtukai su-
daro visiškai lygų paviršių su siena. 
Vienoje su plytelėmis plokštumoje galima 
įrengti mygtukus kartu su Viegaswift, 
Steptec ir Viega Eco Plus sistemomis.

Visign for Style 12 mygtukai iš skaid-
raus/šviesiai pilko stiklo, parsol/juodo 
stiklo ir skaidraus/mėtų žalsvumo stiklo 
yra tiekiami tik su į plyteles įleidžiamu 
tvirtinimo rėmeliu. Ir dar daugiau: turi-
mas komplektas, kuris leidžia, pvz., ply-
telę panaudoti kaip vandens nuplovimo 
mygtuką, nes tiksliai išpjautą, ją galima 
integruoti į rėmelį – tai tikrai individualus 
sprendimas vonios kambaryje.

Į plyteles įleidžiamas tvirtinimo rėmelis WC 
ir pisuaro mygtukams

Funkcinis blokas natūralaus akmens plokštėms

Visign for Style 12 ESG*, įleidžiamas į plyteles

*Vienasluoksnis saugus stiklas
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Viega Hygiene+ užtikrina geriamo vandens 
kokybę, sumažina eksploatacines išlaidas.

Nuplauna tiek, kiek reikia, 

taip taupiai, kaip įmanoma

Viešuosiuose pastatuose, pvz., mokyk-
lose ar viešbučiuose, kuriais naudoja-
masi ne nuolat, nuplovimo sistemoms 
keliami didesni reikalavimai. Viega pri-
stato naują, automatinę nuplovimo sis-
temą – Hygiene+. Kai patalpomis nau-
dojamasi ne nuolat, decentralizuotos, 
individualios Viega nuplovimo sistemos 
dėka yra užtikrinama minimaliai būtina 

vandens kaita, o vandens pasikeitimo 
procesas valdomas kaip pagal poreikį, 
taip ir pagal kiekį.

Viega Hygiene+: 

pažangu, paprasta, tobula

Elektroninis Hygiene+ nuplovimo siste-
mos valdymas identifikuoja nepakanka-
mą geriamo vandens naudojimo kiekį, 
užtikrina numatytą darbą ir taip apsaugo 
vandentiekio sistemą nuo užteršimo dėl 

stovinčio vandens. Savarankiškas van-
dens pasikeitimas vyksta naudojant 
mygtuką su Hygiene+ nuplovimo funkci -
ja, pvz., Visign for Care vandens nuplo-
vimo mygtukas ir/ar Visign for More 
pisuaro komplektas su infraraudonųjų 
spindulių elektronika. Be to, pagal užklau-
simą, tiekiami serijos Visign for More sen-
soriniai vandens nuplovimo mygtukai.
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Visign for More 103 sensitive

ESG*, skaidrus/šviesiai pilkas

Visign for More 100

Metalas, nerūdijančio plieno spalvos

Visign for More 104

Metalas, chromuotas

Visign for More 102

Visign for More 101

ESG*, skaidrus/mėtų žalsvumo

ESG*, skaidrus/šviesiai pilkas

Visign for More 103

ESG*, parsol/juodas

*Vienasluoksnis saugus stiklas

Visign for More serijoje matyti aiški ar-
chitektūros ir modernaus dizaino įtaka. 
Greta patrauklios išvaizdos žavi lengvas 
ir švelnus mygtuko nuspaudimas bei 
maksimalus patikimumas.

Griežtai grafinis, sąmoningai išgrynintas 
vaizdas – tai Visign for More linijos ski-
riamasis ženklas. Tai patinka klientams, 
žengiantiems kartu su naujausiomis ma-
dos tendencijomis. Plokščias mygtukas 
tarsi plevendamas kybo ore. Tai suteikia 
lengvumo ir elegancijos.
Taurios medžiagos, tokios kaip įvairių 
atspalvių metalas ir stiklas, suteikia 
dizainui ryškių akcentų. Naudodamiesi 
šia įranga įsitikiname tuo, ką žada išorė: 
lengvumu. Net vos spustelėjus įjungia-
mas plovimas. Plovimo kiekis pasirenka-
mas naudojantis naujoviška svirtine, 
vandenį taupančia technologija (pasiren-
kama iš dviejų vandens kiekių): nustato-
mas bepakopis nuplovimas mažesniu 
vandens kiekiu, t. y. tarp 3 - 4 litrų, arba 
nuplovimas didesniu vandens kiekiu, 
t. y. laipsniškai nuo 6 iki 9 litrų.

Naujuoju Visign for More sensitive myg-
tuku naudojamasi prie jo visai nesilie-
čiant: norint didesniu ar mažesniu kiekiu 
nuplauti klozetą, pakanka paprasčiau-
siai mostelėti ranka.

Visign for More 
vandens nuplovimo 
mygtukai
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Kitas spalvas žiūrėti kataloge.
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Viega Visign for Life vandens nuplovimo 
mygtukai – tai vizijos ir dizaino derinys. Jie 
puikiai atrodo ir papildo individualius vonios 
kambario dizaino sprendimus.

Visign for Style moderniam šeimos vonios 
kambariui suteikia harmonijos ir stilingumo. 
Puikus vaizdo ir tobulos technikos derinys. 
Visign for Style nuspaudžiamas lengvu pirš-
tų prisilietimu.

Vonios kambaryje jau seniai naudojama 
moderni keramika ir šiuolaikiška įranga. 
Visign for Style savo aiškiomis, tiesiomis lini-
jomis harmoningai įsilieja į bendrą vaizdą.
Dizaino linija taip pat pabrėžia elegantišką 
žmogaus ir technikos dermę. Atsiskleidžia 
naujos techninės galimybės, šią techniką 
be galo lengva naudoti. Pakanka nedidelio, 
švelnaus spustelėjimo ir įjungiamas plovi-
mas dozuojant pagal pageidavimą.

Visign for Style 
vandens nuplovimo 
mygtukai

Visign for Life 
vandens nuplovimo 
mygtukai

Visign for Style 13

Visign for Style 14

Plastikas, alpių baltumo

Plastikas, spalva pergamon/camee

Visign for Life 1

Metalas, chromuotas

Visign for Style 11

Plastikas, chromuotas

Visign for Style 12

Plastikas, matinis//veliūrinis chromas

Visign for Style 10

Plastikas, nerūdijančio plieno spalvos

*Vienasluoksnis saugus stiklas
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8331.2
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Kitas spalvas žiūrėti kataloge.

8332.1 8332.4
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8333.2

Visign for Life 2 Visign for Life 3 Visign for Life 4Visign for Life 1
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8312.18310.1
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Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61-1292
Fax (+49) 2722 61-1268
www.viega.com

Pardavimo atstovas Lietuvai:
Darijus Kazėnas
p.d. 3552
LT-01114 Vilnius
Lietuva
Tel. (+370) 618 60744
Faks (+370) 5 2624927
darijus.kazenas@viega.de


