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Komponenty Viega pro  ovládání WC a  pisoárů se  vyznačují 
vysoce kvalitním zpracováním a  solidními materiály. Design 
okouzluje svou jemností a  rovnou linií a  je vhodný do  každé 
koupelnové architektury. 
 
Přestavba na  funkci stop-splachování je  možná, prosíme však 
o  konzultaci s  Viega Hotline. 
 
Montáž sérií ovládacích desek Visign for  Style a  Visign for  More 
na  podomítkové splachovací nádrže 1H, 1L a  1C je  možná 
při  použití příslušné přestavovací sady (viz  skupina T7). 
 
Historie podomítkových splachovacích nádrží Viega: 
 
konstrukční řada  1999-07/2007 
podomítkové splachovací nádrže 1H, 1L, 1C 
 
od konstrukční řady 07/2007 
podomítkové splachovací nádrže 2H, 2L, 2C 
 
konstrukční řada  1999-07/2007 
podomítkové splachovací nádrže 1S 
 
od konstrukční řady 07/2007 
podomítkové splachovací nádrže  Standard  2S 
 
Všechny údaje v  milimetrech. 
 
Dlouhodobá záruka dokoupení náhradních dílů. 
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Číslo EAN je  sestaveno z  konstantního čísla výrobce 4015211 
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Výměna posledních šesti pozic za  čísla artiklů dává kód  EAN.
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Přehled kombinací: WC-prvky/moduly

2H
 

2L 2C 2S 2S
 

1F

T2 Steptec 8461.3/8461.21 8430.2/8430.18

T3 Viega Eco Plus
8161.2/8161.45/8161.95

8161.21/ 8161.22/
8161.15/8161.18/8171

8130.95/8130.2
8130.45/8130.18 8141.2 8180.26 8180.25 8108.1

8108.8

T4 Viega Mono 8310.2 8330.2 8308.1/8308/8308.8

Standard 8180.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vi
si

gn
 fo

r 
S

ty
le

8315.1 ■ ■ ■ ■ ■

8331.1 ■ ■ ■ ■

8332.1 ■ ■ ■ ■

8332.4 ■ ■ ■ ■

8333.1 ■ ■ ■ ■ ■

8334.1 ■ ■ ■ ■ ■

8332.3 ■ ■ ■

Vi
si

gn
 fo

r 
M

or
e

8352.1 ■ ■ ■ ■

8351.1 ■ ■ ■

8353.1 ■ ■ ■ ■

8355.1 ■ ■ ■ ■

8354.1 ■ ■ ■ ■

Visign for Care 
senzitivní 8352.21 ■ ■ ■ ■

Vi
si

gn
 fo

r 
M

or
e 

se
nz

iti
vn

í 

230 V
8352.11 ■ ■ ■ ■

6,5 V
8352.12 ■ ■ ■

230 V 
8355.11 ■ ■ ■ ■

6,5 V 
8355.12 ■ ■ ■

Vi
si

gn
 fo

r 
P

ub
lic

8326.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

8327.1 ■ ■ ■ ■

8326.16 ■ ■ ■

8326.15 ■ ■

8326.21 ■ ■ ■ ■

8326.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■
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T5

WC-ovládací desky
Standard

Ovládací deska
Standard 1
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém a  systém 
stop-splachování (pouze s  použitím modelu 8180.25)

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8180.1

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 449 001  65 39,47
pochromováno 1 449 018  65 53,71

pergamon/camee 1 449 025  65 47,31
ušl. mat/velurchrom 1 449 032  65 59,41

barva nerezi 1 449 049  65 175,03

WC-ovládací desky
Visign for  Public

Ovládací deska
Visign for  Public 1
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - ušlechtilá ocel
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 1-množstevní splachovací systém, k  zašroubování 
z  obou stran, zabezpečená proti vandalům

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8326.1

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 671 839  65 117,22
alpská bílá 1 671 846  65 117,22

Ovládací deska
Visign for  Public 2
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - ušlechtilá ocel
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, zabezpečená 
proti vandalům, k  zašroubování z  obou stran

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8327.1

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 058  65 160,56
alpská bílá 1 672 065  65 160,56
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Ovládací deska
Visign for  Public 5
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 1F  (8  cm)

 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91, programovací set   model  8350.26, 
rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36, zásobník na  baterie  model  8350.13

 - ušlechtilá ocel
 - s funkcí  Viega  Hygiene+, manuální spouštění zepředu, bezdotykové infračervené spouštění 
zepředu, 1-množstevní splachovací systém, k  zašroubování z  obou stran, zabezpečená proti 
vandalům

Vybavení
bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), upevňovací materiál, úchytný 
rám

Technická data 
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h. 
Nastavitelná splachovací množství: 6  l, 9  l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem 
ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI 
pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo 
pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8326.16

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 699 529  65 882,25
alpská bílá 1 699 536  65 882,25

Ovládací deska
Visign for  Public 6
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91, programovací set   model  8350.26, 
rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36, zásobník na  baterie  model  8350.13

 - ušlechtilá ocel
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+, k  zašroubování z  obou stran, zabezpečená proti vandalům

Vybavení
bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací 
materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h. 
Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 6  l, 9  l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem 
ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI 
pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo 
pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8326.15

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 699 505  65 794,12
alpská bílá 1 699 512  65 794,12
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Krycí deska
Visign for  Public
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S, 
konstrukční řada od  04/2009, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - ušlechtilá ocel
 - k zašroubování z  obou stran, zabezpečená proti vandalům
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8326.9

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 072  65 77,11

Oddálené splachování
Visign for  Public 1
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - ušlechtilá ocel
 - 1-množstevní splachovací systém, k  zašroubování z  obou stran

Vybavení
podomítková krabice, 2 m  bovdenová jednotka s  prázdnou trubkou délky 1,7 m, úchytný rám, 
upevňovací materiál

Upozornění
K překrytí revizního otvoru splachovací nádrže je  zapotřebí doobjednat  model  8326.9.

 model  8326.21

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 688 158  65 144,48

WC-ovládací desky
Visign for  Style

Ovládací deska
Visign for  Style 10
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S 
( model  8180.26), splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8315.1

provedení balení artikl RS € 

 alpská bílá 1 596 316  65 54,57
 pochromováno 1 596 323  65 71,01
 pergamon/camee 1 596 330  65 75,54
 ušl. mat/velurchrom 1 596 347  65 67,00
 barva nerezi 1 597 054  65 186,35

nové černá=RA L 9005 1 686 543  65 62,31
 speciální  barva 1 597 061 1 65 339,12
 efektní  barva 1 597 078 1 65 339,23
 kovová speciální  barva 1 597 085 1 65 532,73
 spec. prov. pozlaceno 1 597 092 1 65 1.476,20

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Ovládací deska
Visign for  Style 11
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž 
pod  omítku 2H, splachovací nádrž pod  omítku 2L, splacho-
vací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní 
splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8331.1

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 597 108  65 92,58
pochromováno 1 597 115  65 118,02

pergamon/camee 1 597 122  65 116,21
ušl. mat/velurchrom 1 597 139  65 99,49

barva nerezi 1 597 146  65 284,33
speciální  barva 1 597 153 1 65 350,03
efektní  barva 1 597 160 1 65 350,11

kovová speciální  barva 1 597 177 1 65 433,98
spec. prov. pozlaceno 1 597 184 1 65 1.487,11

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Ovládací deska
Visign for  Style 12
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž 
pod  omítku 2H, splachovací nádrž pod  omítku 2L, splacho-
vací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - plast nebo jednovrstvé bezpečnosní sklo (ESG)
 - ovládání zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací 
systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8332.1

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 596 743  65 92,58
pochromováno 1 597 252  65 118,02

pergamon/camee 1 597 269  65 116,21
ušl. mat/velurchrom 1 597 276  65 99,49

barva nerezi 1 597 283  65 284,33
kartáčováno 1 675 608 1 65 183,06

speciální  barva 1 597 290 2 65 350,03
efektní  barva 1 597 306 2 65 350,11

kovová speciální  barva 1 597 313 2 65 587,58
spec. prov. pozlaceno 1 597 320 2 65 1.487,11
ESG čirá/světle šedá 1 687 854  65 214,43
ESG čirá/světle šedá 1 690 595 3 65 157,32
ESG čirá/světle šedá 1 690 601 4 65 163,33

ESG parsol/černá 1 687 861  65 214,43
ESG parsol/černá 1 690 625 3 65 157,32
ESG parsol/černá 1 690 632 4 65 163,33

ESG čirá/mátově zelená 1 687 878  65 214,43
ESG čirá/mátově zelená 1 690 649 3 65 164,66
ESG čirá/mátově zelená 1 690 953 4 65 164,66

1) ušlechtilá ocel
2) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
3) plastové tlačítko  barva alpská bílá
4) pochromované plastové tlačítko
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Ovládací deska
Visign for  Style 12
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž 
pod  omítku 2H, splachovací nádrž pod  omítku 2L, splacho-
vací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní 
splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, vestavný rám  vázaný na  obklad, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění
Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)!

 model  8332.4

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 645 151  65 349,84
ESG parsol/černá 1 645 168  65 349,84

ESG čirá/mátově zelená 1 645 175  65 349,84

Ovládací deska
Visign for  Style 13
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S ( model  8180.26), splachovací 
nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8333.1

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 654 498  65 58,43
pochromováno 1 654 504  65 76,10

pergamon/camee 1 654 511  65 66,76
ušl. mat/velurchrom 1 654 528  65 75,21

barva nerezi 1 654 535  65 185,52
speciální  barva 1 654 542 1 65 605,16
efektní  barva 1 654 658 1 65 605,16

kovová speciální  barva 1 654 665 1 65 872,50
spec. prov. pozlaceno 1 654 672 1 65 1.551,74

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Ovládací deska
Visign for  Style 14
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku  Standard  2S ( model  8180.26), splachovací 
nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8334.1

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 654 689  65 58,46
pochromováno 1 654 696  65 76,10

pergamon/camee 1 654 702  65 66,76
ušl. mat/velurchrom 1 654 719  65 75,21

barva nerezi 1 654 726  65 185,52
speciální  barva 1 654 733 1 65 605,16
efektní  barva 1 654 740 1 65 605,16

kovová speciální  barva 1 654 757 1 65 872,50
spec. prov. pozlaceno 1 654 764 1 65 1.551,74

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

WC-ovládací desky
Visign for  More

Ovládací deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8352.1

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 597 436  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 597 443  65 508,36

barva nerezi 1 597 450  65 544,68
kovová speciální  barva 1 597 467 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 597 474 1 65 2.905,01
ESG čirá/světle šedá 1 597 481  65 544,68

ESG parsol/černá 1 597 498  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 836  65 559,56

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Ovládací deska
Visign for  More 101
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění
V kombinaci se  splachovací nádrží pod  omítku 1F musí být  na přední stranu splachovací nádrže 
naneseno min. 50  mm  omítky!

 model  8351.1

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 597 368  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 597 375  65 581,00

barva nerezi 1 597 382  65 617,31
kovová speciální  barva 1 597 399 1 65 944,13
spec. prov. pozlaceno 1 597 405 1 65 2.977,64
ESG čirá/světle šedá 1 597 412  65 617,31

ESG parsol/černá 1 597 429  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 843  65 692,14

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Ovládací deska
Visign for  More 102
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8353.1

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 597 504  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 597 511  65 508,36

barva nerezi 1 597 528  65 544,68
kovová speciální  barva 1 597 535 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 597 542 1 65 2.905,01
ESG čirá/světle šedá 1 597 559  65 544,68

ESG parsol/černá 1 597 047  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 850  65 559,56

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Ovládací deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8355.1

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 605 605  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 605 612  65 508,36

barva nerezi 1 605 629  65 544,68
kovová speciální  barva 1 611 217 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 605 636 1 65 2.905,01
ESG čirá/světle šedá 1 605 643  65 544,68

ESG parsol/černá 1 605 858  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 874  65 559,56

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Ovládací deska
Visign for  More 104
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, 
splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, 
splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - kov
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací 
systém

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8354.1

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 598 457  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 598 464  65 508,36

barva nerezi 1 598 471  65 544,68
speciální  barva 1 640 040 1 65 730,47

kovová speciální  barva 1 598 488 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 598 495 1 65 2.905,01

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

WC-ovládací desky
WC-rámy pro  zabudování vázané na  obklad

Rám k  zabudování
Visign for  Style
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  WC vázané na  obklad
 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Style 10  model  8315.1, ovládací 
deska  Visign for  Style 11  model  8331.1, ovládací deska  Visign for  Style 12  model  8332.1, 
ovládací deska  Visign for  Style 14  model  8334.1, senzitivní ovládací deska  Visign for  Care 
 model  8352.21, senzitivní ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.11, 8352.12

 - plast
Upozornění

Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)!

 model  8330.21

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 643 072  75 113,58
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Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Rám k  zabudování
Visign for  More
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  WC vázané na  obklad
 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.1, ovládací 
deska  Visign for  More 101  model  8351.1, ovládací deska  Visign for  More 102  model  8353.1, 
ovládací deska  Visign for  More 104  model  8354.1

 - plast
Upozornění

Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)!

 model  8350.23

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 643 096  75 113,58

Funkční jednotka
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  WC vázané na  obklad, desky 
z  přírodního kamene dodané ze  strany stavby, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
bovdenová jednotka, vestavný rám  vázaný na  obklad, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění
Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)! Tloušťka materiálu ze  strany stavby dodávaných 
desek z  přírodního kamene nesmí překročit 4–4,5  mm!

 model  8332.3

balení artikl RS € 

 1 645 182  65 145,86

Rám k  vyrovnání
Visign for  Style
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Style 10  model  8315.1, ovládací 
deska  Visign for  Style 11  model  8331.1, ovládací deska  Visign for  Style 12  model  8332.1, 
ovládací deska  Visign for  Style 13  model  8333.1, ovládací deska  Visign for  Style 14 
 model  8334.1

 - plast
 model  8330.25

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 699 666  65 44,14
alpská bílá 1 699 673  65 44,14
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WC-ovládací desky
Senzitivní ovládací desky, s  funkcí  Viega  Hygiene+

senzitivní s  příslušenstvím
(ukázkový příklad instalace)
1) tlačítko dodané ze  strany stavby
2) sada pro  hrubou stavbu, artikl 655 426
3) síťový přípoj  230  V/50 Hz
4) senzitivní připojovací kabel, artikl 631 840
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T5

Senzitivní ovládací deska
Visign for  Care
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací 
nádrž pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž 
pod  omítku 1F  (8  cm)

 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91
 - plast
 - bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h, 1h, 
12h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l. Pro spouštění splachování 
rádiovým signálem ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou 
vybavení HEWI pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 
802.50.060 R nebo pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou 
vybavení HEWI pro  (rádiové) splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač 
rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8352.21

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 653 828  65 744,24
speciální  barva 1 653 842 1 65 2.154,04

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Senzitivní ovládací deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž 
pod  omítku 2H, splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací 
nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní 
splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h, 1h, 
12h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l. Pro spouštění splachování 
rádiovým signálem ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou 
vybavení HEWI pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 
802.50.060 R nebo pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou 
vybavení HEWI pro  (rádiové) splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač 
rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8352.11

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 622 671  65 902,77
ESG parsol/černá 1 615 895  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 775  65 902,77
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Senzitivní ovládací deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž 
pod  omítku 2H, splachovací nádrž pod  omítku 2L, splachovací 
nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm)

 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní 
splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál, zásobník na  baterie, 4  lbaterie Mignon 
AA

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h, 1h, 
12h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l.

 model  8352.12

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 630 584  65 902,77
ESG parsol/černá 1 630 577  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 782  65 902,77

Senzitivní ovládací deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h, 1h, 
12h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l. Pro spouštění splachování 
rádiovým signálem ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou 
vybavení HEWI pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 
802.50.060 R nebo pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou 
vybavení HEWI pro  (rádiové) splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač 
rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8355.11

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 630 621  65 902,77
ESG parsol/černá 1 630 614  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 805  65 902,77
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T5

Senzitivní ovládací deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, splachovací nádrž pod  omítku 2C, splachovací nádrž pod  omítku 1F 
 (8  cm)

 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové spouštění zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
bovdenová jednotka, úchytný rám, upevňovací materiál, zásobník na  baterie, 4  lbaterie Mignon 
AA

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h, 1h, 
12h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l.

 model  8355.12

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 630 645  65 902,77
ESG parsol/černá 1 630 638  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 812  65 902,77
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Elektrické splachování WC

Schéma zapojení
Elektrické splachování WC, artikl 696 139
pro podomítkové splachovací nádrže 2H
v kombinaci s  ovládacími deskami s  mechanikou
1) tlačítko dodané ze  strany stavby
2) sada pro  hrubou stavbu, artikl 655 426
3) síťový přípoj  230  V/50 Hz



471

Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Schéma zapojení
Elektrické splachování WC, artikl 696 146
pro podomítkové splachovací nádrže 2H
v kombinaci s  ovládacími deskami s  bovdenovou jednotkou
1) tlačítko dodané ze  strany stavby
2) sada pro  hrubou stavbu, artikl 655 426
3) síťový přípoj  230  V/50 Hz
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Schéma zapojení
Elektrické splachování WC, artikl 696 146
pro podomítkové splachovací nádrže 2L
v kombinaci s  ovládacími deskami s  bovdenovou jednotkou
1) tlačítko dodané ze  strany stavby
2) sada pro  hrubou stavbu, artikl 655 426
3) síťový přípoj  230  V/50 Hz



473

Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Schéma zapojení
Elektrické splachování WC, artikl 696 153
pro podomítkové splachovací nádrže 1F
v kombinaci s  ovládacími deskami s  mechanikou
1) tlačítko dodané ze  strany stavby
2) sada pro  hrubou stavbu, artikl 655 426
3) síťový přípoj  230  V/50 Hz
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WC-splachování
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, kombinace s  ovládacími 
deskami pro  WC Visign for  Public 1, Visign for  Style 10, 13, 14 a  Standard, spouštění splacho-
vání pomocí bezpotenciálového kontaktu dodaného ze  strany stavby

 - pro použití s  následujícími produkty: přijímač rádiového signálu  model  8350.35
 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91, programovací set   model  8350.26, 
rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36, zásobník na  baterie  model  8350.13

 - elektronika, 1-množstevní splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+
Vybavení

bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), připojovací kabel, upevňovací 
materiál

Technická data 
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h. 
Nastavitelná splachovací množství: 6  l, 9  l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem 
ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI 
pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo 
pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8350.31

balení artikl RS € 

 1 696 139  65 553,17

WC-splachování
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 2H, splachovací nádrž 
pod  omítku 2L, kombinace s  ovládacími deskami pro  WC Visign for  Public 2, Visign for  Style 11, 
12 a  Visign for  More 100, 102, 103 a  104, spouštění splachování pomocí bezpotenciálového 
kontaktu dodaného ze  strany stavby

 - pro použití s  následujícími produkty: přijímač rádiového signálu  model  8350.35
 - možnost dodatečně objednat adaptér  model  8355.91, programovací set   model  8350.26, 
rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36, zásobník na  baterie  model  8350.13

 - elektronika, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+
Vybavení

bovdenová jednotka, ovládání, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), připojovací kabel, upevňovací 
materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí 100–240 V AC/ 50–60  Hz

Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá  přes  časově 
a  množstevně řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24  h, 72  h, 168  h. 
Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 6  l, 9  l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem 
ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI 
pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo 
pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu  model  8350.35!

 model  8350.32

balení artikl RS € 

 1 696 146  65 630,14



475

Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

WC-splachování
 - pro následující produkty a  použití: splachovací nádrž pod  omítku 1F  (8  cm), kombinace 
s  ovládacími deskami pro  WC Visign for  Public 1, Visign for  Style 10, 13, 14 a  Standard, 
spouštění splachování rádiovým signálem ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 
802.50.01... a  sadou vybavení HEWI pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, 
provedení pravé 802.50.060 R nebo pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... 
a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) splachování WC 801.50.060, spouštění splachování 
pomocí bezpotenciálového kontaktu dodaného ze  strany stavby

 - možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36
 - elektronika, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
ovládání, síťový zdroj, bovdenová jednotka, připojovací kabel, upevňovací materiál

Technická data 
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
síťové napětí  230  V/50 Hz

Upozornění
Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 
802.50.01... a  sadou vybavení HEWI pro  rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, 
provedení pravé 802.50.060 R nebo pro  spojení se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... 
a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) splachování WC 801.50.060 je  potřeba doobjednat přijímač 
rádiového signálu  model  8350.35! Ke změně nastavení splachovacího množství nebo k  aktivaci 
funkce splachování Hygiene+ je  potřeba objednat programovací sadu  model  8350.26!

 model  8350.33

balení artikl RS € 

 1 696 153  65 553,17
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Příslušenství k  senzitivním ovládacím deskám a  ke spouštění splachování WC

8350.14 8355.90 8352.690 8355.91 8350.26 8350.13 8350.35 8350.36

8352.21
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8352.11
■ ■ ■ ■ ■ ■

8352.12
■ ■ ■ ■ ■

8355.11
■ ■ ■ ■ ■ ■

8355.12
■ ■ ■ ■ ■

8350.31

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8350.32

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sada pro  hrubou stavbu
 - pro následující produkty a  použití: spojení mezi dutým nástěnným pouzdrem a  podomítkovou 
splachovací nádrží

Vybavení
schránka hrázděné stěny, prázdná trubka, spona pro  podomítkovou splachovací nádrž 2H 
a   Standard  2S

 model  8350.14

L balení artikl RS € 

2500 1 655 426  65 62,05

L =  délka
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Připojovací kabel
senzitivní
 - pro následující produkty a  použití: externí splachování pomocí běžně dostupného tlačítka 
dodaného ze  strany stavby se  zavírací funkcí nebo pomocí beznapěťového kontaktu (zavírací 
doba min. 350  ms)

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Public 5  model  8326.16, ovládací 
deska  Visign for  Public 6  model  8326.15, senzitivní ovládací deska  Visign for  Care 
 model  8352.21, senzitivní ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.11, 8352.12, senzitivní 
ovládací deska  Visign for  More 103  model  8355.11, 8355.12, WC-splachování  model  8350.31, 
8350.32, 8350.34

 model  8355.90

L balení artikl RS € 

3000 1 631 840  65 58,46

L =  délka

Prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: síťový zdroj a  ovládání nebo Reed-kontakt a  ovládání, odtok/
přepad s  elektrickým pohonem

 - náhradní díl  k produktům: pisoárová přestavovací sada  model  8121.020, pisoárový modul 
 model  8121.3,  Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek  model  8152.3

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládání pisoáru  model  8121.21, programovací 
set   model  8350.26, síťový zdroj  model  8350.11,   Multiplex  Trio- odtok/přepad  model  6148.5, 
  Multiplex  Trio F- odtok/přepad  model  6148.1,  Rotaplex  Trio- odtok/přepad  model  6148.6, 
 Rotaplex  Trio  F- odtok/přepad  model  6148.2

 model  8352.690

L balení artikl RS € 

2000 1 628 505  65 28,52

L =  délka

Adaptér
 - pro následující produkty a  použití: nadměrné napětí v  síti
 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Public 5  model  8326.16, ovládací 
deska  Visign for  Public 6  model  8326.15, senzitivní ovládací deska  Visign for  Care 
 model  8352.21, senzitivní ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.11, senzitivní ovládací 
deska  Visign for  More 103  model  8355.11, WC-splachování  model  8350.31, 8350.32, 8350.34

Vybavení
konektor adaptéru, zásobník na  baterie, 4  lbaterie Mignon AA

 model  8355.91

U [V] balení artikl RS € 

6 1 655 433  65 118,70

U =  napětí

Programovací set
 - pro následující produkty a  použití: změna nastavení splachování nebo aktivace funkce 
 Viega  Hygiene+

 - náhradní díl  k produktům: pisoárová přestavovací sada  model  8121.020, pisoárový modul 
 model  8121.3,  Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek  model  8152.3

 - pro použití s  následujícími produkty: WC-splachování  model  8350.31, 8350.32, 8350.34
Vybavení

držák, magnetická tužka
 model  8350.26

L balení artikl RS € 

500 1 664 053  65 60,92

L =  délka
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Zásobník na  baterie
 - náhradní díl  k produktům: senzitivní ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.12, 
senzitivní ovládací deska  Visign for  More 103  model  8355.12

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Public 5  model  8326.16, ovládací 
deska  Visign for  Public 6  model  8326.15, pisoárový modul  model  8121.3, WC-splachování 
 model  8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34,  Viega  Eco  Plus- pisoárový prvek  model  8152.3

 - plast
Vybavení

4 baterie Mignon AA
 model  8350.13

U [V] balení artikl RS € 

6 1 633 318  65 102,69

U =  napětí

Přijímač rádiového signálu
 - pro následující produkty a  použití: spouštění splachování rádiovým signálem ve  spojení 
se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI pro  rádiové 
splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro  spojení 
se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC 801.50.060

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Public 5  model  8326.16, ovládací 
deska  Visign for  Public 6  model  8326.15, senzitivní ovládací deska  Visign for  Care 
 model  8352.21, senzitivní ovládací deska  Visign for  More 100  model  8352.11, senzitivní ovládací 
deska  Visign for  More 103  model  8355.11, WC-splachování  model  8350.31, 8350.32, 8350.33, 
8350.34

 - možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér  model  8350.36
 model  8350.35

přijímací frekvence [MHz] balení artikl RS € 

868,4 1 696 177  65 414,09

Rozšiřovací kabelový adaptér
 - pro následující produkty a  použití: přípoj dalšího elektrického vstupního signálu
 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Public 5  model  8326.16, ovládací 
deska  Visign for  Public 6  model  8326.15, WC-splachování  model  8350.31, 8350.32, 8350.33, 
8350.34

 model  8350.36

balení artikl RS € 

 1 696 184  65 60,87

WC-ovládací příslušenství

Zajišťovací sada proti krádeži
 - pro následující produkty a  použití: upevnění odolné proti krádeži
 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Visign for  Style 10  model  8315.1, ovládací 
deska  Visign for  Style 11  model  8331.1, ovládací deska  Visign for  Style 12  model  8332.1, 
ovládací deska  Visign for  Style 13  model  8333.1, ovládací deska  Visign for  Style 14 
 model  8334.1

 - plast
Vybavení

upevňovací šrouby
 model  8330.15

balení artikl RS € 

 1 605 582  65 45,39
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Prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 2-množstevní splachovací systém nebo systém stop-splacho-
vání, ovládání zepředu nebo shora, splachovací nádrž pod  omítku 1 nebo  Standard  1S 
(při  velkém předezdění nebo zazdění, max. předezdění nebo zazdění u  Viegaswift, Steptec, 
 Viega  Eco  Plus nebo  Viega  Eco 220  mm  od přední hrany obkládačky, max. předezdění 
u   Viega  Mono 250  mm  od přední hrany obkládačky)

 - plast
Vybavení

ovládací sada kolíků, sada závitových svorníků
 model  8310.16

L balení artikl RS € 

300 1 426 125  65 19,18

L =  délka

Prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 2-množstevní splachovací systém nebo systém stop-splacho-
vání, ovládání zepředu nebo shora, splachovací nádrž pod  omítku 2 nebo  Standard  2S 
(při  velkém předezdění nebo zazdění, max. předezdění nebo zazdění u  Viegaswift, Steptec, 
 Viega  Eco  Plus nebo  Viega  Eco 220  mm  od přední hrany obkládačky, max. předezdění 
u   Viega  Mono 250  mm  od přední hrany obkládačky)

 - pro použití s  následujícími produkty: ovládací deska  Standard 1  model  8180.1, ovládací deska  
Visign for  Life 1  model  8310.1, 8311.1, ovládací deska  Visign for  Life 2  model  8312.1, ovládací 
deska  Visign for  Life 3  model  8313.1, ovládací deska  Visign for  Life 4  model  8324.1, ovládací 
deska  Visign for  Public 1  model  8326.1, ovládací deska  Visign for  Style 10  model  8315.1, 
ovládací deska  Visign for  Style 13  model  8333.1, ovládací deska  Visign for  Style 14 
 model  8334.1

 - plast
Vybavení

ovládací sada kolíků, sada závitových svorníků
 model  8310.12

L balení artikl RS € 

300 1 610 791  65 20,37

L =  délka

Prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: velké předezdění nebo zazdění, ovládání zepředu nebo shora, 
2-množstevní splachovací systém

 - pro použití s  následujícími produkty: funkční jednotka  model  8332.3, ovládací deska  Visign 
for  More 100  model  8352.1, ovládací deska  Visign for  More 101  model  8351.1, ovládací deska  
Visign for  More 102  model  8353.1, ovládací deska  Visign for  More 103  model  8355.1, ovládací 
deska  Visign for  More 104  model  8354.1, ovládací deska  Visign for  Public 2  model  8327.1, 
ovládací deska  Visign for  Style 11  model  8331.1, ovládací deska  Visign for  Style 12 
 model  8332.1, 8332.4

Vybavení
bovdenová jednotka, sada závitových svorníků

 model  8310.83

L balení artikl RS € 

1000 1 663 650  65 143,96

L =  délka
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WC-výstavní desky
Visign for  Public

Výstavní deska
Visign for  Public 1
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - ušlechtilá ocel
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8326.77

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 089  65 117,22
alpská bílá 1 672 096  65 117,22

Výstavní deska
Visign for  Public 2
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - ušlechtilá ocel
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8327.77

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 102  65 160,56
alpská bílá 1 672 119  65 160,56

WC-výstavní desky
Visign for  Style

Výstavní deska
Visign for  Style 10
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8315.77

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 599 676  65 58,67
pochromováno 1 599 683  65 76,40

pergamon/camee 1 599 690  65 75,54
ušl. mat/velurchrom 1 599 706  65 67,00

barva nerezi 1 599 713  65 186,35

Výstavní deska
Visign for  Style 11
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8331.77

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 599 720  65 92,58
pochromováno 1 599 737  65 118,02

pergamon/camee 1 599 751  65 116,21
ušl. mat/velurchrom 1 599 768  65 99,49

barva nerezi 1 599 775  65 284,33
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Výstavní deska
Visign for  Style 12
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8332.77

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 599 782  65 92,58
pochromováno 1 599 799  65 118,02

pergamon/camee 1 599 805  65 116,21
ušl. mat/velurchrom 1 599 812  65 99,49

barva nerezi 1 599 829  65 284,33
kartáčováno 1 675 370 1 65 183,06

ESG čirá/světle šedá 1 690 236  65 214,43
ESG parsol/černá 1 690 243  65 214,43

ESG čirá/mátově zelená 1 691 059  65 214,43
1) ušlechtilá ocel

Výstavní deska
Visign for  Style 13
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8333.77

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 654 962  65 58,46
pochromováno 1 654 979  65 76,07

ušl. mat/velurchrom 1 654 986  65 75,24
barva nerezi 1 654 993  65 185,52

Výstavní deska
Visign for  Style 14
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8334.77

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 655 006  65 58,46
pochromováno 1 655 013  65 76,07

ušl. mat/velurchrom 1 655 020  65 75,24
barva nerezi 1 655 037  65 185,52
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WC-výstavní desky
Visign for  More

Výstavní deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8352.77

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 881  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 599 898  65 508,36

barva nerezi 1 599 904  65 544,68
ESG čirá/světle šedá 1 599 911  65 544,68

ESG parsol/černá 1 599 928  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 881  65 559,56

Výstavní deska
Visign for  More 100
senzitivní
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8352.81

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 630 607  65 902,77
ESG parsol/černá 1 630 591  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 799  65 902,77

Výstavní deska
Visign for  More 101
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8351.77

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 836  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 599 843  65 581,00

barva nerezi 1 599 850  65 617,31
ESG čirá/světle šedá 1 599 867  65 617,31

ESG parsol/černá 1 599 874  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 898  65 692,14
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Výstavní deska
Visign for  More 102
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8353.77

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 935  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 599 942  65 508,36

barva nerezi 1 599 959  65 544,68
ESG čirá/světle šedá 1 599 966  65 544,68

ESG parsol/černá 1 599 973  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 904  65 559,56

Výstavní deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8355.77

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 605 933  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 605 940  65 508,36

barva nerezi 1 605 957  65 544,68
ESG čirá/světle šedá 1 605 964  65 544,68

ESG parsol/černá 1 605 971  65 544,68
ESG čirá/mátově zelená 1 630 911  65 559,56

Výstavní deska
Visign for  More 103
senzitivní
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8355.81

provedení balení artikl RS € 

ESG čirá/světle šedá 1 630 768  65 902,77
ESG parsol/černá 1 630 751  65 902,77

ESG čirá/mátově zelená 1 630 829  65 902,77

Výstavní deska
Visign for  More 104
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8354.77

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 980  65 508,36
ušl. mat/velurchrom 1 599 997  65 508,36

barva nerezi 1 600 006  65 544,68
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Vybavovací sady pro  pisoáry
Visign for  Public

Vybavovací sada
Visign for  Public
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - ušlechtilá ocel
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění
Dodavatelné od  března 2014!

 model  8326.2

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 721 930  65 189,74
alpská bílá 1 721 947  65 207,68

Vybavovací sada
Visign for  Public
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - ušlechtilá ocel
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie), zabezpečená proti vandalům

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací 
materiál

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8326.5

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 133  65 539,46
alpská bílá 1 672 157  65 539,46

Vybavovací sada
Visign for  Public
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - ušlechtilá ocel
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu  (230  V)

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, 
upevňovací materiál

Technická data 
síťové napětí  230  V/50 Hz

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8326.6

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 126  65 539,46
alpská bílá 1 672 140  65 539,46

Krycí deska
Visign for  Public
 - ušlechtilá ocel
 - k zašroubování z  obou stran, zabezpečená proti vandalům
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8326.7

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 722 050  65 84,58
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Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Vybavovací sady pro  pisoáry
Visign for  Style

Vybavovací sada
Visign for  Style 11
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací 
systém

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací 
materiál

 model  8331.2

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 598 501  65 111,44
pochromováno 1 598 518  65 143,84

pergamon/camee 1 598 525  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 598 532  65 143,84

barva nerezi 1 598 549  65 217,81
speciální  barva 1 598 655 1 65 585,47
efektní  barva 1 598 662 1 65 585,47

kovová speciální  barva 1 598 679 1 65 682,03
spec. prov. pozlaceno 1 598 686 1 65 1.121,02

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  Style 12
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací 
systém

 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací 
materiál

 model  8332.2

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 598 747  65 111,44
pochromováno 1 599 256  65 143,84

pergamon/camee 1 599 263  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 599 270  65 143,84

barva nerezi 1 599 287  65 217,81
speciální  barva 1 599 294 1 65 585,47
efektní  barva 1 599 300 1 65 585,47

kovová speciální  barva 1 599 317 1 65 682,03
spec. prov. pozlaceno 1 599 324 1 65 1.121,02

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Vybavovací sada
Visign for  Style 13
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8333.2

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 654 771  65 111,44
pochromováno 1 654 788  65 143,84

pergamon/camee 1 654 795  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 654 801  65 143,84

barva nerezi 1 654 818  65 217,81
speciální  barva 1 654 825 1 65 585,47
efektní  barva 1 654 832 1 65 585,47

kovová speciální  barva 1 654 849 1 65 682,03
spec. prov. pozlaceno 1 654 856 1 65 1.121,02

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  Style 14
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8334.2

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 654 566  65 111,44
pochromováno 1 654 573  65 143,84

pergamon/camee 1 654 580  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 654 597  65 143,84

barva nerezi 1 654 603  65 217,81
speciální  barva 1 654 610 1 65 585,47
efektní  barva 1 654 627 1 65 585,47

kovová speciální  barva 1 654 634 1 65 682,03
spec. prov. pozlaceno 1 654 641 1 65 1.121,02

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sady pro  pisoáry
Visign for  More

Vybavovací sada
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, úchytný rám, upevňovací materiál, kartušový ventil

 model  8351.2

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 331  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 599 348  65 581,00

barva nerezi 1 599 355  65 617,31
kovová speciální  barva 1 599 362 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 599 379 1 65 1.634,07
ESG čirá/světle šedá 1 599 386  65 617,31

ESG parsol/černá 1 599 393  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 928  65 634,12

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Vybavovací sada
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie)

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací 
materiál

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8351.5

s provedení balení artikl RS € 

4,5 alpská bílá 1 610 937  65 792,34
4,5 pochromováno 1 610 944  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 610 951  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 610 968  65 792,34
4,5 speciální  barva 1 611 095 1 65 1.320,95
4,5 efektní  barva 1 611 101 1 65 1.320,95
4,5 kovová speciální  barva 1 610 975 1 65 1.416,20
4,5 spec. prov. pozlaceno 1 610 982 1 65 2.178,75
7 ESG čirá/světle šedá 1 610 999  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 611 002  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 630 980  65 969,89

s =  tloušťka stěny
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu  (230  V)

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, 
upevňovací materiál

Technická data 
síťové napětí  230  V/50 Hz

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8351.6

s provedení balení artikl RS € 

4,5 alpská bílá 1 611 019  65 792,34
4,5 pochromováno 1 611 026  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 611 033  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 611 040  65 792,34
4,5 speciální  barva 1 611 118 1 65 1.320,95
4,5 efektní  barva 1 611 125 1 65 2.312,27
4,5 kovová speciální  barva 1 611 057 1 65 1.416,20
4,5 spec. prov. pozlaceno 1 611 064 1 65 2.178,75
7 ESG čirá/světle šedá 1 611 071  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 611 088  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 631 000  65 969,89

s =  tloušťka stěny
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!
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Vybavovací sada
Visign for  More 102
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8353.2

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 409  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 599 416  65 581,00

barva nerezi 1 599 423  65 617,31
kovová speciální  barva 1 599 430 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 598 976 1 65 1.634,07
ESG čirá/světle šedá 1 598 983  65 617,31

ESG parsol/černá 1 598 990  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 935  65 634,12

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8355.2

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 605 865  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 605 872  65 581,00

barva nerezi 1 605 889  65 617,31
kovová speciální  barva 1 605 896 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 605 902 1 65 1.634,07
ESG čirá/světle šedá 1 605 919  65 617,31

ESG parsol/černá 1 605 926  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 942  65 522,24

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu (baterie)

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací 
materiál

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8355.5

s provedení balení artikl RS € 

4,5 pochromováno 1 609 764  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 609 771  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 609 788  65 792,34
4,5 kovová speciální  barva 1 609 795 1 65 1.416,20
4,5 spec. prov. pozlaceno 1 609 801 1 65 2.178,75
7 ESG čirá/světle šedá 1 609 818  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 609 825  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 630 997  65 969,89

s =  tloušťka stěny
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



489

Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Vybavovací sada
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - bezdotykové infračervené spouštění zepředu  (230  V)

Vybavení
krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, 
upevňovací materiál

Technická data 
síťové napětí  230  V/50 Hz

Upozornění
S funkcí splachování  Viega  Hygiene+ po  24 hodinách nepoužívání!

 model  8355.6

s provedení balení artikl RS € 

4,5 pochromováno 1 609 832  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 609 849  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 611 156  65 792,34
4,5 kovová speciální  barva 1 611 163 1 65 1.416,20
4,5 spec. prov. pozlaceno 1 611 170 1 65 2.178,75
7 ESG čirá/světle šedá 1 611 194  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 611 200  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 631 017  65 969,89

s =  tloušťka stěny
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Vybavovací sada
Visign for  More 104
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - kov
 - mechanické spouštění zepředu nebo shora

Vybavení
ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál

 model  8354.2

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 599 003  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 599 010  65 581,00

barva nerezi 1 599 027  65 617,31
kovová speciální  barva 1 599 034 1 65 871,49
spec. prov. pozlaceno 1 599 041 1 65 1.634,07

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

Pisoáry-rámy pro  zabudování vázané na  obklad

Rám k  zabudování
Visign for  Style
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  pisoár vázané na  obklad
 - pro použití s  následujícími produkty: vybavovací sada  Visign for  More 100  model  8351.5, 8351.6, 
vybavovací sada  Visign for  Style 11  model  8331.2, vybavovací sada  Visign for  Style 12 
 model  8332.2, vybavovací sada  Visign for  Style 14  model  8334.2

 - plast
Upozornění

Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)!

 model  8330.22

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 643 089  75 113,58
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Rám k  zabudování
Visign for  More
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  pisoár vázané na  obklad
 - pro použití s  následujícími produkty: vybavovací sada  Visign for  More 100  model  8351.2, 
vybavovací sada  Visign for  More 102  model  8353.2, vybavovací sada  Visign for  More 104 
 model  8354.2

 - plast
Upozornění

Vestavné rámy vázané na  obklad lze  použít pouze u  předstěnových systémů Viega pro  suchou 
výstavbu (Viegaswift, Steptec a   Viega  Eco  Plus)!

 model  8350.24

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 643 102  75 113,58

Pisoárové ovládací příslušenství

Zajišťovací sada proti krádeži
 - pro následující produkty a  použití: upevnění odolné proti krádeži
 - pro použití s  následujícími produkty: vybavovací sada  Visign for  Style 11  model  8331.2, 
vybavovací sada  Visign for  Style 12  model  8332.2, vybavovací sada  Visign for  Style 13 
 model  8333.2, vybavovací sada  Visign for  Style 14  model  8334.2

 - plast
Vybavení

upevňovací šrouby
 model  8330.16

balení artikl RS € 

 1 605 599  65 45,39
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Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Pisoárové výstavní desky
Visign for  Public

Výstavní deska
Visign for  Public
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - ušlechtilá ocel
 - součástí výbavy není: funkce

 model  8326.78

provedení balení artikl RS € 

kartáčováno 1 672 768  65 539,46
alpská bílá 1 672 775  65 539,46

Pisoárové výstavní desky
Visign for  Style

Výstavní deska
Visign for  Style 11
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8331.78

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 602 055  65 111,44
pochromováno 1 602 062  65 143,84

pergamon/camee 1 602 079  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 602 086  65 143,84

barva nerezi 1 602 093  65 217,81

Výstavní deska
Visign for  Style 12
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8332.78

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 602 109  65 111,44
pochromováno 1 602 116  65 143,84

pergamon/camee 1 602 123  65 139,87
ušl. mat/velurchrom 1 602 130  65 143,84

barva nerezi 1 602 147  65 217,81

Výstavní deska
Visign for  Style 13
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8333.78

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 655 044  65 111,44
pochromováno 1 655 051  65 143,84
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Výstavní deska
Visign for  Style 14
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - plast
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8334.78

provedení balení artikl RS € 

alpská bílá 1 655 068  65 111,44
pochromováno 1 655 075  65 143,84

Pisoárové výstavní desky
Visign for  More

Výstavní deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8351.78

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 602 154  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 602 161  65 581,00

barva nerezi 1 602 178  65 617,31
ESG čirá/světle šedá 1 602 185  65 617,31

ESG parsol/černá 1 602 192  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 959  65 634,12

Výstavní deska
Visign for  More 100
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8351.79

s provedení balení artikl RS € 

4,5 alpská bílá 1 611 392  65 792,34
4,5 pochromováno 1 611 408  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 611 415  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 611 422  65 792,34
7 ESG čirá/světle šedá 1 611 439  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 611 446  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 631 024  65 969,89

s =  tloušťka stěny
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Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry  T5

T5

Výstavní deska
Visign for  More 102
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8353.78

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 602 208  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 602 215  65 581,00

barva nerezi 1 602 222  65 617,31
ESG čirá/světle šedá 1 602 239  65 617,31

ESG parsol/černá 1 602 246  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 966  65 634,12

Výstavní deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8355.78

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 605 988  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 605 995  65 581,00

barva nerezi 1 606 008  65 617,31
ESG čirá/světle šedá 1 606 015  65 617,31

ESG parsol/černá 1 606 022  65 617,31
ESG čirá/mátově zelená 1 630 973  65 522,24

Výstavní deska
Visign for  More 103
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov nebo jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8355.79

s provedení balení artikl RS € 

4,5 pochromováno 1 611 453  65 792,34
4,5 ušl. mat/velurchrom 1 611 460  65 792,34
4,5 barva nerezi 1 611 477  65 792,34
7 ESG čirá/světle šedá 1 611 484  65 944,13
7 ESG parsol/černá 1 611 491  65 944,13
7 ESG čirá/mátově zelená 1 631 031  65 969,89

s =  tloušťka stěny

Výstavní deska
Visign for  More 104
 - pro následující produkty a  použití: odborné výstavy
 - kov
 - součástí výbavy není: funkce

Vybavení
upevňovací materiál

 model  8354.78

provedení balení artikl RS € 

pochromováno 1 602 253  65 581,00
ušl. mat/velurchrom 1 602 260  65 581,00

barva nerezi 1 602 277  65 617,31




