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Dokonalosť je dielom detailov. Ovládacie dosky  
Vising od Viegy.

Rovný
Zabudovanie zarovno s povrchom – na dosiahnutie modernej jednoty plochy a ovládania Strana  4

Bezdotykový
 Visign for More sensitive – pre hygienický komfort ovládania bez odtlačkov prstov  Strana  6

Luxusný
 Visign for More – rad Visign pre maximálne nároky na tvar, funkciu a materiál Strana  8

Puristický
 Visign for Style – rad Visign pre estetické akcenty v kúpeľni Strana 20

Farby, svetlo a zariadenie dávajú priestoru 
jeho tvár. Charakter mu však prepožičiavajú 
až detaily. A týmito detailmi sú ovládacie 
dosky Visign od Viegy.

Dizajn, ktorý je exkluzívny, avšak predsa 
decentný, otvára neobmedzený priestor pre 
tvorivosť. Technika v pozadí zabezpečuje 
maximálny komfort obsluhy. Súhrn vlast-
ností robí z funkčného výrobku dokonalý 
detail.
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Dobrý dizajn na to, aby vyzeral prirodzene, 
nemusí vynikať. To dokazujú varianty ovlá-
dacích dosiek Visign so zabudovaním za-
rovno s povrchom. S výnimkou dizajnu so 
zaoblenými rohmi sa všetky ovládacie dosky 
sérií  Visign for More a  Visign for Style dajú 
inštalovať tak, že so stenou tvoria absolútne 
rovnú plochu. Ovládacie dosky takto har-
monicky zapadajú do okolitého obkladu.

Je to možné vďaka montážnemu rámu, 
ktorý sa dá ľahko prispôsobiť rozličným 
hrúbkam dlaždíc. Ba čo viac: exkluzívna 
funkčná jednotka pre prírodný kameň radu 
 Visign for Style 12 dokonca umožňuje za-
budovanie použitých dlaždíc ako ovládania 
zarovno s povrchom. Takto je možné pri 
riešení kúpeľne nasadiť spojité kamenné 
povrchy alebo podobne nezvyčajný materiál.

Rovný: 
ovládanie zabudované zarovno s povrchom.

Montážny rám pre  
zabudovanie zarovno 
s povrchom pre 
 Visign for More

Montážny rám pre  
zabudovanie zarovno 
s povrchom pre 
 Visign for Style

Funkčná jednotka pre 
dosky z prírodného 
kameňa
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers AssociationĎalšie farby nájdete v katalógu. *jednovrstvové bezpečnostné sklo

 Visign for More 100 
sensitive 
ESG*, číra/mätová zelená
WC  630 775
Pisoár  631 000

 Visign for More 100 
sensitive 
ESG*, parsol/čierna
WC  615 895
Pisoár  611 088

 Visign for More 103  
sensitive 
ESG*, číra/svetlosivá
WC  630 621
Pisoár  611 194

 Visign for More 103  
sensitive 
ESG*, číra/mätová zelená
WC  630 805
Pisoár  631 017

 Visign for More 103  
sensitive 
ESG*, parsol/čierna
WC  630 614
Pisoár  611 200
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Štítok WELL indikuje  
farebným kódom mieru 
účinnosti riadenia  
spotreby vody armatúrou. 
Ovládacie dosky 
 Visign for More sensitive 
od Viegy pri tom dosahujú 
tie najlepšie hodnoty.

Bezdotykový:  
 Visign for More sensitive.
Zažite výhodu elektronicky spúšťaného 
splachovania: dokonalá hygiena, žiadne 
odtlačky prstov a absolútne rovný, ľahko 
ošetrovateľný povrch. Už jednoduché pri-
blíženie ruky stačí na spustenie malého 
alebo veľkého splachovacieho množstva. 
Takto sa dosahuje komfort bez kompromi-
sov, navyše s výrazným efektom úspory 
vody, čo potvrdzuje štítok WELL. 

Ovládacie dosky  Visign for More sensitive sú 
obzvlášť decentné. A to preto, lebo vďaka 
elektronickému spúšťaniu nie sú potrebné 
žiadne vypuklé tlačidlá. Takto konštrukčná 
výška ovládacej dosky na stene dosahuje 
iba 7 mm. A materiál, ktorým je sklo, jej 
navyše prepožičiava ľahkosť a brilantnosť.

 Visign for More 100 sensitive 
Okrúhle ovládacie polia graficky kontrastujú 
s priamymi líniami obrysu tejto ovládacej 
dosky. Tento redukovaný jazyk tvarov sa 
presadzuje aj pri príslušnom ovládaní pi-
soára infračervenou technikou.

 Visign for More 103 sensitive
S mäkkými obrysmi a oblými ovládacími po-
ľami  Visign for More 103 sensitive dokonale 
zapadá do ucelenej kompozície kúpeľne. Aj 
pri tomto rade je ovládanie pisoára vybavené 
infračervenou technikou.
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V zostave vašej kúpeľne je dostatok miesta pre všetko okrem 
kompromisov. Preto  Visign for More vsádza na dokonalosť vo 
všetkých ohľadoch: od stvárnenia renomovaným dizajnovým 
štúdiom Artefakt, cez modernú techniku, až po kvalitné mate-
riály, akými sú kov a sklo. Takto každá doska  Visign for More 
spĺňa najvyššie nároky na estetiku a komfort obsluhy. 

Luxusný:
 Visign for More.
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 Visign for More 100.

Povznesený vzhľad a hladký, rovný povrch 
prepožičiavajú  Visign for More 100 mimo-
riadnu ľahkosť. Spúšťanie sa uskutočňuje 
miernym zatlačením na platňu.  

  zadnú kryciu dosku je možné nasadiť 
zarovno s povrchom

  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke

  k dispozícii tiež ako bezdotykové  
ovládanie  Visign for More 100 sensitive

Kov, ušľachtilá matná/
velúrový chróm
WC  597 443
Pisoár  599 348

Kov, farby  
ušľachtilej ocele
WC  597 450
Pisoár  599 355

ESG*, parsol/čierna
WC  597 498
Pisoár  599 393

ESG*, číra/svetlosivá
WC  597 481
Pisoár  599 386

ESG*, číra/ 
mätová zelená
WC  630 836
Pisoár  630 928

* jednovrstvové bez-
pečnostné sklo
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Kov, pochrómovaný
WC  597 436
Pisoár  599 331
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ESG* parsol/čierna
WC  597 429
Pisoár  599 393

12

 Visign for More 101.

Vďaka kvalitným materiálom a jasným líniám 
sa dosahuje nadčasový dizajn. Toto svojím 
re dukovaným stvárnením Visign for More 
101 dokazuje obzvlášť pôsobivo. Tlačidlá 
ovládania WC umiestnené nad sebou riadia 
veľké a malé splachovacie množstvo. 

  zadnú kryciu dosku je možné nasadiť 
zarovno s povrchom

  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke

  vhodné k ovládaniu pisoára  
 Visign for More 100

Kov, pochrómovaný
WC  597 368
Pisoár  599 331

Kov, farby ušľachtilej 
ocele
WC  597 382
Pisoár  599 355

ESG*, číra/mätová  
zelená
WC  630 843
Pisoár  630 928

Kov, ušľachtilá matná/
velúrový chróm
WC  597 375
Pisoár  599 348

ESG*, číra/svetlosivá
WC  597 412
Pisoár  599 386

* jednovrstvové bez-
pečnostné sklo
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Kov, farby ušľachtilej ocele
WC  597 528
Pisoár  599 423
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 Visign for More 102.

Kov, pochrómovaný
WC  597 504
Pisoár  599 409

Kov, ušľachtilá matná/
velúrový chróm
WC  597 511
Pisoár  599 416

ESG*, parsol/čierna
WC  597 047
Pisoár  598 990

ESG*, číra/svetlosivá
WC  597 559
Pisoár  598 983

ESG*, číra/ 
mätová zelená
WC  630 850
Pisoár  630 935

* jednovrstvové bez-
pečnostné sklo

Klasická tlačná doska  Visign for More 102 
pôsobí dojmom, akoby sa vznášala na po-
zadí – je to efekt, ktorý ďalej získava na 
pôvabe napríklad kombináciou rozličných 
materiálov so sklom. 

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke
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Kov, pochrómovaný
WC  605 605
Pisoár  605 865

Kov, farby ušľachtilej 
ocele
WC  605 629
Pisoár  605 889

ESG*, parsol/čierna
WC  605 858
Pisoár  605 926

Kov, ušľachtilá matná/
velúrový chróm
WC  605 612
Pisoár  605 872

ESG*, číra/mätová  
zelená
WC  630 874
Pisoár  630 942

* jednovrstvové bez-
pečnostné sklo

Decentné zaoblenia tejto ovládacej doske 
prepožičiavajú mäkšie obrysy. S týmto je 
 Visign for More 103 absolútne v súlade  
s trendmi – a ponúka pôvabný variant  
k priamym líniám  Visign for More 102.

  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke

  k dispozícii tiež ako bezdotykové ovlá-
danie  Visign for More 103 sensitive

ESG*, číra/svetlosivá
WC  605 643
Pisoár  605 919

 Visign for More 103.
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Kov, pochrómovaný
WC  598 457
Pisoár  599 003

Kov, farby ušľachtilej 
ocele
WC  598 471
Pisoár  599 027

Kov, ušľachtilá matná/
velúrový chróm
WC  598 464
Pisoár  599 010

Dizajnová klasika zo série Visign Viegy sa 
vyznačuje ušľachtilými materiálmi a reduko-
vaným jazykom tvarov. Markantný dizajn 
 Visign for More 104 sa tiež presadzuje aj pri 
vaňovej garnitúre Visign Multiplex Trio MT3 
a harmonizuje s nadčasovými výrobkami 
mnohých výrobcov armatúr.

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke

 Visign for More 104.
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Či už v rodinnej kúpeľni alebo poloverejnej sanitárnej oblasti – 
ovládacie dosky série  Visign for Style presviedčajú nielen kom-
fortom obsluhy a spoľahlivou kvalitou. Vsádzajú tiež na osviežu-
júce akcenty v kúpeľni, a tak celkom mimovoľne dokazujú, že 
dokonalosť nemusí byť záležitosťou luxusu.

Puristický:
 Visign for Style.
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 Visign for Style 10.

Plast, farby ušľachtilej 
ocele
WC  597 054

Plast, pochrómovaný
WC  596 323

Plast, ušľachtilá  
matná/velúrchróm
WC  596 347

Plast, 
pergamon/kamea
WC  596 330

 Visign for Style 10 presviedča nielen svojím 
dizajnom, ale predovšetkým svojou hapti-
kou. Rozlične zaklenuté ovládacie tlačidlá 
pre techniku splachovania 2 množstvami 
predstavujú skutočné pohladenie pre ruku.

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  mechanická technika splachovania  
2 množstvami

Plast, alpská biela
WC  596 316
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Plast, ušľachtilá  
matná/velúrchróm
WC  597 139
Pisoár  598 532

Plast, pochrómovaný
WC  597 115
Pisoár  598 518

Plast, alpská biela
WC  597 108
Pisoár  598 501

Plast, 
pergamon/kamea
WC  597 122
Pisoár  598 525

 Visign for Style 11.

 Visign for Style 11 kombinuje čistú kontúru 
dosky s mäkkými zaklenutiami ovládacieho 
tlačidla.

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke

Plast, farby ušľachtilej ocele
WC  597 146
Pisoár  598 549
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Krycia doska: ESG*, parsol/čierna
Tlačidlo: Plast, pochrómovaný
WC  690 632

26

Ďalšie farby nájdete  
v katalógu.
* jednovrstvové bez-
pečnostné sklo

Plast, ušľachtilá  
matná/velúrchróm
WC  597 276
Pisoár  599 270

Plast, farby  
ušľachtilej ocele
WC  597 283
Pisoár  599 287

Krycia doska:
ESG*, číra/svetlosivá
Tlačidlo:
Plast, pochrómovaný
WC  690 601

Krycia doska:
ESG*, číra/svetlosivá
Tlačidlo:
Plast, alpská biela
WC  690 595

 Visign for Style 12.

Bez zbytočných príkras a povznesený nad 
každý trend – to je  Visign  for  Style 12. 
Ovládacia doska je k dispozícii v najroz-
manitejších materiáloch a kombináciách 
materiálov. Týmto poskytuje bezhraničnú 
voľnosť pri riešení kúpeľne. 
  

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  technika splachovania 2 množstvami  
s ľahkým chodom vďaka bowdenovej 
ťažnej jednotke
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Plast, pochrómovaný
WC  654 504
Pisoár  654 788

28

Plast, farby  
ušľachtilej ocele
WC  654 535
Pisoár  654 818

Plast, ušľachtilá  
matná/velúrchróm
WC  654 528
Pisoár  654 801

Plast, alpská biela
WC  654 498
Pisoár  654 771

Plast, 
pergamon/kamea
WC  654 511
Pisoár  654 795

 Visign for Style 13.

Tvar nasleduje funkciu – tento konštrukčný 
princíp z dizajnu a architektúry je zákla-
dom aj pre  Visign for Style 13. Ovládacia 
doska posúva dvojdielny tlakový bod ako 
výrazový prostriedok dôsledne do svojho 
centra.

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  mechanická technika splachovania  
2 množstvami
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Plast, ušľachtilá matná/velúrchróm
WC  654 719
Pisoár  654 597

30

Plast, pochrómovaný
WC  654 696
Pisoár  654 573

Plast, farby  
ušľachtilej ocele
WC  654 726
Pisoár  654 603

Plast, alpská biela
WC  654 689
Pisoár  654 566

Plast, 
pergamon/kamea
WC  654 702
Pisoár  654 580

 Visign for Style 14.

Tvrdé obrysy, príjemná haptika a jasnejšie 
zameranie na ovládacie pole – dizajn  
 Visign for Style 14 predstavuje estetický 
výkričník kúpeľne. 

  možnosť nasadenia zarovno s povrchom
  mechanická technika splachovania  
2 množstvami
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J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava
Tel.: +420 59 5054 933
Fax.: +420 59 5054 162
stanislav.seliga@viega.de
www.viega.cz

Technické poradenstvo
Tel.: +421 32 6526353
Mobil: +421 903 280 888 
Fax.: +421 32 6526353
peter.liptak@viega.de


