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Viega Advantix Vario:
prvý sprchový žľab na mieru.
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Viega Advantix Vario.
Možnosť skrátenia na mieru.
Flexibilita bez hraníc.

Skôr alebo neskôr overený úspech 
Viega Advantix Vario je prvým sprchovým žľabom 
s možnosťou ľubovoľného skrátenia. Bez vynaloženia 
nejakého veľkého úsilia je ho možné s milimetrovou 
presnosťou skrátiť na želaný rozmer a flexibilne inšta-
lovať – pri stene alebo voľne v priestore, v priamych 
líniách alebo do rohu. Takto Viega Advantix Vario nie-
lenže vyhovuje všetkým stavebným požiadavkám, ale 
umožňuje aj individuálne riešenie kúpeľne bez kompro-
misov.

Prehľad výhod:
■ ocenený dizajn
■ atraktívne farebné varianty
■ neobmedzený priestor pre tvorivosť
■ nahrádza všetky špeciálne dĺžky od 30 do 280 cm
■ jednoduchá, rýchla montáž
■ variabilná montážna výška
■ bezpečná koncepcia utesnenia
■ výškovo prestaviteľný rošt
■ samočistiaci odtok
■ výkon odtoku do 2,4 l/s 
■ komplexné príslušenstvo
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Jednoduchá, rýchla montáž
Krok 1: Základné teleso žľabu odrežte pomocou rámovej 
píly a pomôcky na odrezanie, odhrotujte rezné hrany, 
nasaďte koncové prvky a zoskrutkujte. 
Krok 2: Stanovte konštrukčnú výšku, skráťte výškový 
vyrovnávací kus a namontujte odtokovú súpravu a 
nastavovacie nôžky. 
Krok 3: Sprchový žľab vyrovnajte, pripojte na odtokové 
vedenie a zafixujte nôžky. Hotovo.

Bezpečná koncepcia utesnenia
Trvalé a praktické utesnenie je najdôležitejším technickým 
detailom sprchy na úrovni podlahy. Pri Advantix Vario sú 
všetky potrebné materiály, ako napr. špeciálne lepidlo 
a tesniaca páska, zahrnuté v rozsahu dodávky.

Výškovo prestaviteľný rošt
Pomocou nastaviteľného mostíkového držiaka sa výška 
roštu dá presne prispôsobiť výške dlaždíc v rozsahu od 
5 do 20 mm. Pri použití hrubších obkladov podlahy (napr. 
prírodné kamene) je možné mostíkový rošt pomocou 
súpravy príslušenstva nastaviť v rozsahu od 15 do 30 mm.

Bezpečné spojenie 
Pre rohové varianty, varianty v tvare U alebo dlhé varianty 
sú k dispozícii dodatočné spojovacie kusy. Rozhrania 
žľabov sú opatrené špeciálnymi tesneniami, ktoré garan-
tujú trvalo bezpečné spojenie.
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Extrémna dĺžka, variabilná výška
Od montážnej dĺžky 80 cm sa výkon odtoku môže zdvojná-
sobiť druhým sprchovým žľabom. Sú možné priame pre-
vedenia až do 280 cm, konštrukcie v tvare U a rohové 
konštrukcie s dĺžkou ramena až do 160 cm. Aj pri najplo-
chejšom stave zabudovania výškový rozdiel odtokového 
hrdla k podkladu stále ešte dosahuje 2,5 cm. Takto sa pri 
spáde zodpovedajúcom norme môže 250 cm prípojného 
vedenia položiť bez potreby nadvihovania sprchového 
žľabu. Výkon odtoku sa podľa konkrétneho prípadu zabu-
dovania pohybuje medzi 0,4 až 0,8 l/s na odtok.

Samočistiaci odtok
Bezozvyškové odvádzanie vody sa dosahuje malými prie-
tokovými odpormi a vysokými rýchlosťami toku špeciálne 
zkonštruovanej odtokovej súpravy Advantix. Aj základné 
teleso sprchového žľabu Advantix Vario sa čistí extrémne 
ľahko: na jednej strane vďake štíhlemu tvaru, na strane 
druhej vďaka neprítomnosti akýchkoľvek bariér nečistôt 
v jeho vnútri, pretože priliehajúci mostíkový rošt nemá 
nijaké podporné nôžičky.
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Ocenený dizajn
Subtílny mostíkový rošt z ušľachtilej ocele harmonicky 
zapadne do každého dlaždicového povrchu. Doda-
točné variácie dizajnu sa dosahujú použitím zakončo-
vacích líšt dlaždíc. Preto Advantix Vario získal už viaceré 
ocenenia za dizajn.

Neobmedzený priestor pre tvorivosť
Či už ide o obzvlášť dlhé priamky, rohové konštrukcie 
alebo dokonca konštrukcie v tvare U – Viega Advantix 
Vario vytvára ozajstné voľné priestory, a tak umožňuje 
výnimočné riešenie kúpeľne. Vďaka novým položkám, 
ako sú spojovacie, rohové a zakončovacie kusy sa dá 
bezproblémovo prispôsobiť príslušným priestorom.

Atraktívne farebné varianty
S celkovo štyrmi farebnými variantmi Viega Advantix 
Vario harmonicky zapadne do každej zostavy kúpeľne. 
Okrem prevedení z matnej a lesklej ušľachtilej ocele sú 
k dispozícii aj varianty v čiernej a bielej – na dosiahnutie 
ešte dokonalejšej farebnej harmónie v kúpeľni.



Mostíkový rošt Advantix, 30 – 120 cm*
Model 4965.30 ušlachtilá oceľ matná, 4965.31 
ušlachtilá oceľ lesklá, 4965.32 čierna, 4965.33 biela

Jemná montážna sada Spojovací kus
Model 4965.50 ušlachtilá oceľ matná,  
ušlachtilá oceľ lesklá, čierna, biela

Jemná montážna sada Roh*/**
Model 4965.51 ušlachtilá oceľ matná,  
ušlachtilá oceľ lesklá, čierna, biela

Mostíkový rošt 20 cm*
Model 4965.60 ušlachtilá oceľ matná, 4965.61 
ušlachtilá oceľ lesklá, 4965.62 čierna, 4965.63 biela

Zakončovací kus
Model 4965.16

Spojovací kus
Model 4965.12

Spojovací kus rohový
Model 4965.14

Základné teleso Advantix Vario
Model 4965.10

Odhrotovač
Model 2043

Čistiaci adaptér
Model 4965.91

Odoberací nástroj 
Model 4965.90

Viega s.r.o. 
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.deS
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 ■ Pre podlahy z prírodného kameňa do výšky 30 mm 
je možné objednanie špeciálnej sady príslušenstva.

 ■ *  Všetky mostíkové rošty a jemné montážne sady 
sú k dispozícii v matnej ušľachtilej oceli, lesklej 
ušľachtilej oceli, čiernej a bielej.

 ■ ** Od rozmeru ramena nad 120 cm sa vyžaduje 
dodatočne mostíkový rošt s dĺžkou 20 cm.


