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Sanitární prvky pro  montáž před stěnou a  do stěny 
ve  stavebních objektech 
 
Jednoduchá a  racionální montáž do  kovových a  dřevěných 
stojanů konstrukce zdi. Jednotlivé připevnění podle přání 
ve  stěně nebo s  montážní kolejnicí. 
 
Přehledný sortiment se  stabilní a  robustní rámovou konstrukcí 
z  oceli povrstvenou práškovou technologií. 
 
Plynule nastavitelná stavební hloubka 150–200  mm. Při použití 
závitových tyčí M10 až  do 500  mm. 
 
Krátká doba montáže – jsou nutné pouze 2 body k  upevnění 
na  zeď. 
 
Nožky vhodné přesně pro  C-profily 50 a  75  mm, proto práce 
s  vyrovnáváním je  minimální. 
 
Odhlučněné přípravky k  připojení všech systémových nástěnek 
Viega. 
 
Zvuková izolace zkoušena dle   DIN  4109 u  Fraunhofer Institut 
für  Bauphysik, Stuttgart. Hodnotící zprávy jsou k  dispozici. 
 
Všechny údaje o  rozměrech jsou v  mlimetrech. 
 
Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů.
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WC-prvky

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové 
provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5! * pouze u  stavební výšky 1130  mm

 model  8161.2

BH balení artikl RS € 

980 1/12 704 070  65 353,46
1130 1/12 606 664  65 299,76

BH =  stavební výška

nové 

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu 
v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U 
WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm, jako např.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag 
Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se  v 
těchto případech dává ze  zásady ovládání shora. Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8130.2

BH balení artikl RS € 

830 1/12 718 336  65 439,78

BH =  stavební výška
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WC-prvky se  speciálními vlastnostmi

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové 
provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  hrázděné stěny, boční stavitelné upevňovací opěrky

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8136.2

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 622 176  65 293,77

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm), 
připojovací oblouk WC DN90 z  PE, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek 
(na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory 
o   Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku 
pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8108.1

BH balení artikl RS € 

1130 1/10 664 077  65 346,31

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm), 
splachovací trubka s  přípojem na  ventilátor DN50, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově 
nastavitelný) z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro 
upevnění do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8108.8

BH balení artikl RS € 

1130 1/10 690 137  65 354,34

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové 
provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8161.45

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 686 154  65 353,46

BH =  stavební výška
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nové 

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: ovládací deska Visign, závěsné WC
 - ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 2,5–3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 4,5 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–6 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu 
v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U 
WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm, jako např.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag 
Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka. Proto se  v 
těchto případech dává ze  zásady ovládání shora. Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8130.45

BH balení artikl RS € 

830 1/12 718 992  65 439,78

BH =  stavební výška

nové 

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové 
provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda, prázdná trubka pro  přívod vody k  WC se  sprchou (AquaClean)

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8161.18

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 597 238  65 411,09

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: Duravit SensoWash WC se  sprchou, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky, bezbariérové 
provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěných 
konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169.2), aretační 
brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8161.95

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 699 451  65 402,58

BH =  stavební výška

nové 

 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: Duravit SensoWash WC se  sprchou, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2L, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! U ovládání zepředu 
v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat ovládací desku! U 
WC-keramik s  rozpětím pod  500  mm  nemůže být  vyloučeno padání krytu sedátka, proto se  v 
těchto případech dává ze  zásady ovládání shora! Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8130.95

BH balení artikl RS € 

830 1/12 718 930  65 486,08

BH =  stavební výška
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T3 Viega  Eco  Plus- WC-prvek

dodatečně výškově nastavitelný
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - součástí výbavy není: krycí deska  model  8040.21
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, variabilně nastavitelná výška keramiky, 
bezbariérové provedení

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, flexibilní  90° 
připojovací koleno k  WC DN90 (hloubkově nastavitelné) z  PE, excentrický přechodový 
kus  DN90/100 z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro 
upevnění do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5! Po nastavení výšky bude zapotřebí použít krycí desku z  nerezi 
 model  8040.21!

 model  8161.21

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 700 652  65 588,16

BH =  stavební výška

Krycí deska
 - pro použití s  následujícími produkty: Steptec- WC-modul  model  8461.21,  Viega  Eco  Plus- 
WC-prvek  model  8161.21

 - ušlechtilá ocel
Upozornění

Pro použití u  dodatečně výškově  nastavitelných WC-prvků!
 model  8040.21

L B s provedení balení artikl RS € 

460 390 2,5 kartáčováno 1 703 387  65 115,01

L =  délka
B =  šířka
s =  tloušťka stěny
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 Viega  Eco  Plus- WC-prvek
individuálně výškově stavitelný
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - pro použití s  následujícími produkty: krycí deska  model  8356.8
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, bezbariérové provedení
 - součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, plynová 
pružina, flexibilní  90° připojovací koleno k  WC DN90 (hloubkově nastavitelné) z  PE, excentrická 
přechodka DN90/100 z  PE, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo 
k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l
individuální rozsah nastavení 80  mm

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5! Pro precizní instalaci je  potřeba použít krycí desku  model  8356.8! 
Pro keramiku těžší než  28  kg  musí být  přiobjednána plynová pružina pod  modelovým číslem 
8174!

 model  8161.22

BH balení artikl RS € 

1130 12 708 764  65 1.098,44

BH =  stavební výška

Krycí deska
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- WC-prvek  model  8161.22
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)

Vybavení
tlačítko s  rozetou k  individuálnímu nastavení výšky WC-keramiky, připojovací souprava WC

 model  8356.8

L B s provedení balení artikl RS € 

560 490 6 ESG čirá/světle šedá 1 708 962  65 570,88

L =  délka
B =  šířka
s =  tloušťka stěny

nové 

Plynová pružina
 - pro následující produkty a  použití: 
keramiku těžší než  28  kg

 - pouze ve  spojení s  produktem: 
 Viega  Eco  Plus- WC-prvek 
 model  8161.22

 - ocel
 - fungování na  principu hydrauliky

 model  8174

L balení artikl RS € 

380 1 713 652  65 371,68

L =  délka
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- WC-prvek

 - pro následující produkty a  použití: WC stojící na  podlaze nebo WC pro  děti, ovládací deska 
Visign

 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, spoj 
splachovací trubky s  přípojnou trubkou 45x230  mm, upevňovací materiál pro  prvek (k  podlaze), 
(samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvory o   Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěných konstrukcí nebo pro  instalaci připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky 
( model  8169.2), aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8161.15

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 705 831  65 288,25

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- prvek pro  výlevku
 - pro následující produkty a  použití: výlevka Keramag  model  201680000, fekální výlevky, ovládací 
deska Visign

 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém, nastavitelná výška keramiky
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2H, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) 
šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, 
aretační brzda, zesílený nosič armatur pro  nástěnné baterie, odhlučněné upevnění pro  nástěnky 
Viega

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

 model  8171

BH balení artikl RS € 

1600 1/8 684 051  65 393,20

BH =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3

Mezikonzola

 Viega  Eco  Plus- mezikonzola
 - pro následující produkty a  použití: odstup > 490  mm, upevnění na  montážní kolejnici  model  8001 
nebo přímo na  stěnu

 - ocel ošetřena práškovou  barvou
Vybavení

upevňovací materiál, aretační brzda
 model  8165

BH balení artikl RS € 

830–1300 1/100 704 100  65 57,38

BH =  stavební výška

Umyvadlové prvky

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál 
pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor 
 Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo k  uchycení připevňovacího prvku 
pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8164

BH balení artikl RS € 

980 1/10 704 087  65 154,19
1130 1/10 641 023  65 154,93

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, 
odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8162

BH balení artikl RS € 

860 1/10 613 297  65 155,43

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: nástěnná armatura

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na  armatury, odhlučněné 
upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací 
materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, 
výškově stavitelná přípojná deska na  armatury a  upevnění odtoku, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8156

BH balení artikl RS € 

1300 1/16 461 782  65 211,02

BH =  stavební výška
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Viega Eco Plus  T3
T3 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek

 - pro následující produkty a  použití: podomítková nástěnná armatura
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově a  hloubkově nastavitelná upevňovací 
deska pro  podomítkovou nástěnnou armaturu, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka 
DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační 
brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8156.1

BH balení artikl RS € 

1300 1/16 668 471  65 257,98

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: bezbariérové umyvadlo s  nástěnnou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na  armatury, univerzální 
držák podomítkového zápachového uzávěru, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  hrázděné stěny, výškově stavitelná přípojná deska na  armatury a  upevnění odtoku, otvor 
 Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k  uchycení: podomítkového zápacho-
vého uzávěru s  pochromovanou krytkou ( model  5633.1), podomítkového zápachového uzávěru 
s  bílou krytkou ( model  5633.2)! Pro modely umyvadel Keramag „Paracelsus“, „Vitalis“ a  „Dejuna“ 
musí být  zvlášť objednány odtokové soupravy od  firmy Keramag pod  následujícími modely: 
Podomítkový sifon s  krycí deskou, Keramag - modelové č. Paracelsus, Vitalis  521  323, Dejuna 
521 423!

 model  8157

BH balení artikl RS € 

1300 1/16 461 799  65 271,05

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: bezbariérové umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, univerzální držák podomítkového zápachového 
uzávěru, výškově nastavitelné a  odlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, upevňovací materiál 
pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor 
 Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo k  uchycení připevňovacího prvku 
pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda

Upozornění
Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k  uchycení: podomítkového zápacho-
vého uzávěru s  pochromovanou krytkou ( model  5633.1), podomítkového zápachového uzávěru 
s  bílou krytkou ( model  5633.2)! Pro modely umyvadel Keramag „Paracelsus“, „Vitalis“ a  „Dejuna“ 
musí být  zvlášť objednány odtokové soupravy od  firmy Keramag pod  následujícími modely: 
Podomítkový sifon s  krycí deskou, Keramag - modelové č. Paracelsus, Vitalis  521  323, Dejuna 
521 423!

 model  8158

BH balení artikl RS € 

860 1/10 654 481  65 260,94
1130 1/10 461 805  65 260,88

BH =  stavební výška

Umyvadlové prvky s  podomítkovým počítadlem

 Viega  Eco  Plus- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, podomítkové těleso vodoměru EAT typ  Allmess 
k  vestavbě vodoměrných kapslí Allmess typ  MES 3K a  MES 3W, odhlučněné Sanpress-nástěnky, 
předmontované 2 Sanpress-nástěnky Rp½, 2 T-kusy s  odbočkou Rp¾ za  počítadly pro  rozdělení 
na  podlaží, 2 přímé ventily DN20 z  červeného bronzu s  přechodem Rp¾, 2 základní tělesa 
vodoměrů, 2 ochranná víčka a  odtlačovací sady, odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka 
DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby 
pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce nebo 
k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační brzda

 model  8155

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 477 462  65 664,06

BH =  stavební výška



429

Viega Eco Plus  T3
T3

Prvky pro  výlevky

 Viega  Eco  Plus- prvek pro  výlevku
 - pro následující produkty a  použití: výlevka

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, zesílená přípojná deska na  armatury, odhlučněné 
upevnění pro  nástěnky Viega, odtokový oblouk DN50, upevňovací materiál pro  prvek 
(na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, výškově stavitelná 
přípojná deska na  armatury a  upevnění odtoku, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné 
konstrukce nebo k  uchycení připevňovacího prvku pro  sklopné opěrky ( model  8169), aretační 
brzda

 model  8159

BH balení artikl RS € 

1300 1/16 461 812  65 268,80

BH =  stavební výška
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Přehled napojovací pisoárové keramiky

pro pisoárový prvek Viega Eco Plus - model 8164.5

Výrobce Série Model/Artikl Výška 1130 mm Výška 1300 mm

Duravit  Architect 082037 x x
 Architect 081837 x x
 Ben 084737 - x
 Bill 085135 x x
 Caro 083630 o x
 D-Code 082930 x x
 Duraplus 083036 - x
 Fizz 082335 o x
 Fizz 082336 x x
 Katja 083232 x x
 Starck 1 083432 x x
 Starck 1 083532 o x
 Starck 3 082135 x x
 Starck 3 082725 - x

Ideal Standard Esprit K 5516 x x
 Esprit K 5517 o o
 Pindar  K 5509 x x
 Privo K 5535 o x
 San Remo R 3811 x x
 Venice K 5584 o x

Keramag Aller 23 65 00 x x
 Centaurus 23 64 50 x x
 Corso 23 92 00 o x
 Flow 23 59 00 x x
 Flow 23 59 20 o o
 Mondo 23 94 00 x x
 Mondo 23 95 00 o x
 Pareo 23 61 00 o x
 Pareo 23 62 00 x x
 Renova Nr. 1 23 53 00 x x

Laufen CAPRINO 842061 x x
 CASA 840141 - x
 CASA 840145 - x
 LEMA 840193 x x
 TAMARO 840090 - x
 VILA 841141 o o
 VILA 841142 x x

Sphinx  Eurobase 70 S860010 x x
 Sphinx 280 S860080 x x

V & B Arriba 7566 01 o o
 Aveo 7514 21 o o
 Bellevue 5564 01 o o
 Century 7553 01 o o
 Editionals 5564 01 o o
 Hommage 7553 01 o o
 Magnum 7533 01 o o
 Oblic 7531 0L x x
 Oblic 7531 0R x x
 Omnia architectura 5574 00 x x
 Omnia Classic 7527 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 01 o x
 Omnia pro 7507 00 x x
 Omnia pro 7503 00 x x
 Pure Stone 7514 21 o o
 Sentique 7513 01 o o
 Stratos 7513 01 o o
 Subway 7513 01 o o
 Subway 7513 00 x x
 Sunberry 7513 00 x x
 Sunberry 7513 01 o o

- není možné     x možné bez omezení     o případné narážení víka pisoáru, prosíme prokonzultovat s technickým poradcem!
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Viega Eco Plus  T3
T3

Pisoárové prvky

 Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek
 - pro následující produkty a  použití: montáž vybavovací sady Visign (manuální a  bezdotykové 
splachování)

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, připojovací souprava pisoáru, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm! Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina 
T5!

 model  8164.5

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 461 843  65 345,88
1300 1/10 611 934  65 357,82

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek
 - pro následující produkty a  použití: pisoár se  sifonovou senzorovou technikou

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, magnetický ventil, ovládání, síťový zdroj, odtokový oblouk DN50, odsávací 
tvarovka s  vodorovným výstupem a  senzorem, předuzavřeno, proplachovací zátka, přípoj 
armatur Rp½, připojovací souprava pisoáru, samolepicí těsnicí příruba, upevňovací materiál 
pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor 
 Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Technická data 
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

 model  8152.3

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 655 815  65 1.091,83

BH =  stavební výška
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Bidetové prvky

 Viega  Eco  Plus- bidetový prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8167.5

BH balení artikl RS € 

830 1/10 487 645  65 275,21
1130 1/10 461 850  65 252,46

BH =  stavební výška

Upevňovací prvky

 Viega  Eco  Plus- upevňovací prvek
 - pro následující produkty a  použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace
 - pro použití s  následujícími produkty:  Viega  Eco  Plus- WC-prvek  model  8108.1, 8161.18, 8161.2, 
8161.21, 8161.95

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska 30  mm, 
upevňovací materiál pro  prvek (k  podlaze a  ke stěně), (samořezné) šrouby pro  upevnění 
do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

 model  8169.2

BH balení artikl RS € 

1130 1 683 719  65 150,20

BH =  stavební výška
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T3 Viega  Eco  Plus- upevňovací prvek

 - pro následující produkty a  použití: vybavovací předměty, bezbariérové předstěnové instalace
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, voděodolná vrstvená dřevěná deska 30  mm, 
upevňovací materiál pro  prvek (k  podlaze), (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, 
otvor  Ø  11  mm  pro upevnění do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

 model  8169

BH balení artikl RS € 

1130 1/25 455 736  65 197,86

BH =  stavební výška

Základní prvky

 Viega  Eco  Plus- základní prvek
 - pro použití s  následujícími produkty: nosič armatur  model  8062.1, 8063.0, 8064, pisoárový modul 
 model  8119.3, 8126

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce, aretační brzda

 model  8162.5

BH balení artikl RS € 

980 1/10 704 094  65 131,62
1130 1/10 461 751  65 132,25
1300 1/16 461 768 1 65 140,16

BH =  stavební výška
1) * pouze u  stavební výšky 1300  mm
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Rohové prvky

 Viega  Eco  Plus- WC-rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací deska Visign
 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku 2C, připojovací 
oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový kus  DN90/100 z  PP, 
připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–7,5 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5! * pouze u  stavební výšky 1130  mm

 model  8141.2

BH balení artikl RS € 

980 1/10 606 718 1 65 853,32
1130 1/10 606 725 2 65 853,32

BH =  stavební výška
1) U ovládání zepředu v  závislosti na  WC-keramice může otevřený kryt sedátka částečně překrývat 
ovládací desku!
2) nastavitelná výška keramiky
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T3 Viega  Eco  Plus- umyvadlový rohový prvek

 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, 
odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, 
aretační brzda

 model  8142

BH balení artikl RS € 

980–1130 1/8 566 951  65 374,42

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- rohový prvek pro  bidet
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a  odlučněné upevnění 
pro  nástěnky Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda

 model  8143

BH balení artikl RS € 

980–1130 1/8 566 968  65 449,10

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco  Plus- pisoárový rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: pisoár s  podomítkovým splachovacím systémem, montáž 
vybavovací sady Visign (manuální a  bezdotykové splachování)

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, splachovací trubka, vtoková 
souprava, samolepicí těsnicí příruba, upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm! Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina 
T5!

 model  8144

BH balení artikl RS € 

1130 1/8 566 975  65 654,75
1300 1/10 611 941  65 667,65

BH =  stavební výška

 Viega  Eco  Plus- pisoárový rohový prvek
 - pro následující produkty a  použití: pisoár „Joly“ a  „Visit“ (Keramag), montáž vybavovací sady 
Visign (manuální splachování)

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučněná sada 
pro  hrubou stavbu, přípoj armatur Rp½, odtokový oblouk DN50, samolepicí těsnicí příruba, 
upevňovací materiál pro  prvek a  keramiku, aretační brzda

Upozornění
Maximální výška přítoku pisoáru od  OKFFB=880  mm! Ovládací desky a  příslušenství viz  skupina 
T5!

 model  8145

BH balení artikl RS € 

1130 1/8 566 982  65 654,75

BH =  stavební výška
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T3

WC-prvky, umyvadlové prvky

 Viega  Eco- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací desky pro  WC Visign for  Public 1, 
Visign for  Style 10, 13, 14 a  Standard

 - ovládání zepředu, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový 
kus  DN90/100 z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8180.26

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 606 688  65 279,86

BH =  stavební výška

 Viega  Eco- WC-prvek
 - pro následující produkty a  použití: závěsné WC, ovládací desky pro  WC Visign for  Public 1 
a  Standard

 - ovládání zepředu, systém stop-splachování
Vybavení

rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový 
kus  DN90/100 z  PP, připojovací souprava WC, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce

Vybavení splachovací nádrže
rohový ventil s  předmontovaným úsekem na  vodu Rp½, sada plnicího ventilu, sada odtokového 
ventilu

Technická data 
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6  l, 9 l

Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování! Ovládací desky 
a  příslušenství viz  skupina T5!

 model  8180.25

BH balení artikl RS € 

1130 1/12 606 671  65 279,86

BH =  stavební výška
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 Viega  Eco- umyvadlový prvek
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií

Vybavení
rám z  oceli povrstvený práškovou technologií, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, 
odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro  prvek (na  podlahu) 
a  keramiku, (samořezné) šrouby pro  upevnění do  hrázděné stěny, otvor  Ø  11  mm  pro upevnění 
do  dřevěné konstrukce

Upozornění
* Vestavné hloubky 75  mm  dosáhnete s  odtokovým obloukem  model  8113.21 (viz  skupina T6)!

 model  8180.61

BH balení artikl RS € 

1130 1/10 670 986  65 145,15

BH =  stavební výška

Upevňovací příslušenství

 Viega  Eco  Plus- upevňovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků v  jednotlivé/
řadové montáži, jednotlivá montáž 
přímo na  těleso stavby, rohová 
montáž na  plnou stěnu nebo 
hrázděnou konstrukci

 - pro použití s  následujícími 
produkty: montážní kolejnice 
 model  8001

 - hloubkově nastavitelná v  rozmezí 
75–200  mm, možnost upevnit 
opláštění, podélné otvory

 model  8173

ks balení artikl RS € 

2 1 460 440  65 13,34

ks =  počet v  sadě

 Viega  Eco  Plus- upevňovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
jednotlivá montáž  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků na  masivní stěnu

 - hloubkově nastavitelná 
do  200  mm

 model  8180.73

M L balení artikl RS € 

10 300 1 678 630  65 8,03

M =  metrický závit
L =  délka

 Viega  Eco  Plus- montážní set
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění  Viega  Eco  Plus-prvku 
na  podlahu nebo stěnu

 - pozinkovaná ocel
Vybavení

sada podpěrných nožek, rozmezí 
nastavení 0–400  mm

 model  8310.68

L balení artikl RS € 

700 1 641 030  65 50,46

L =  délka
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T3Montážní kolejnice

 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění Viegaswift-prvků, řadová 
montáž  Viega  Eco  Plus-/
Viega  Eco-prvků, 
 Viega  Mono-WC-prvků 
a   Viega  Mono bidetových prvků

 - pozinkovaná ocel
Vybavení

upevňovací materiál, vyrovnávací 
materiál pro  nerovné stěny

 model  8001

L B H balení artikl RS € 

3000 40 22 4 283 872  75 36,55

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Viega  Eco  Plus- montážní 
profil  45°
 - pozinkovaná ocel

Vybavení
upevňovací materiál, (samořezné) 
šrouby pro  sádrokartonové desky

 model  8077

L B H balení artikl RS € 

1120 50 30 2 284 466  75 22,91

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

Montážní profil  90°
 - pozinkovaná ocel
 - součástí výbavy není: upevňovací 
materiál

 model  8076

L B H balení artikl RS € 

2500 37 37 1 332 402  75 25,03
3000 37 37 1 284 459  75 42,52

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

Zvukově izolační sada
 - pro následující produkty a  použití: redukce přenosu hluku upevňovacích prvků  Viega  Eco nebo 
Steptec, redukce přenosu hluku na  přilehlou zeď

 - pro použití s  následujícími produkty: Steptec- montážní kolejnice  model  8401,  Viega  Eco  Plus- 
upevňovací sada  model  8173

 - pryž
Vybavení

zvukově izolační deska WC, 10 zvukově izolačních sad  (upevnění na  stěnu a  podlahu)
 model  8310.52

ks balení artikl RS € 

10 1 636 395  65 49,72

ks =  počet v  sadě

Příslušenství

Sada příslušenství
 - pro následující produkty a  použití: 
WC-prvky  Viega  Eco  Plus 
a   Viega  Eco, univerzální upevnění 
pro  přívod vody a  elektrického 
připojení u  WC se  sprchou

 model  8100.95

balení artikl RS € 

 1 705 978  65 36,20




