
Viega Visign

Katalog 2020 včetně návrhu  
doporučených cen pro odbornou 
veřejnost.



 UPOZORNĚNÍ: 

 ■ Všechny ceny platí pro český trh. Měna je v českých korunách,  
ke které je potřeba připočíst daň z přidané hodnoty,

 ■ Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům. Každý velko-
obchod má své vlastní podmínky prodeje a systémy slev, na který 
nemáme žádný vliv. Uvedené cenové kalkulace jsou pouhým odhadem 
a přepočtem možných prodejních cen velkoobchodu, které nijak neo-
vlivňujeme. Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc projektan-
tům odhadovat v jejich plánech náklady spojené s použitím systémů 
od Viega. Aktuální prodejní ceny však určuje a vyjednává velkoobchod 
se svými zákazníky a mohou se tak od našich odhadů značně lišit. 
Naše odhady cen neobsahují daň z přidané hodnoty,

 ■ Vydáno v únoru 2020.
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Viega Advantix Cleviva 

NAPROSTÁ SVOBODA  
PŘI PLÁNOVÁNÍ.
Koupelna se z čistě užitkové místnosti stále více mění na relaxační místo v našem obytném prostoru. S tím souvisí i rostoucí 
požadavky na design, kvalitu a individualitu. Perfektní řešení vždy nabídnou sprchové žlábky Advantix Cleviva s povrchově  
vedeným bodovým odvodněním. Výrazné designové varianty jsou flexibilní a elegantní odpovědí na všechny technické  
a vizuální požadavky soudobé koupelny. 
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 Advantix Cleviva- odtok sprchového žlábku
vertikální

 ■ pro spojenou izolaci
 ■ součástí výbavy není zápachový uzávěr

artikl 797 270  2.341,80 Kč

 Advantix Cleviva- základní těleso sprchového 
žlábku (sanační model)

 ■ pro spojenou izolaci
 ■ nelze použít s potrubní průchodkou 

protipožární ochrany R120 model 4923.5
artikl 794 415 4.804,81 Kč

 Advantix Cleviva- sprchový žlábek
s vkládacím prvkem  Advantix Visign C1

 ■ pro spojenou izolaci
 ■ ušlechtilá ocel 1.4301

artikl 
794 460 L = 800 mm 12.493,98 Kč
794 477 L = 1.000 mm 13.515,12 Kč
794 484 L = 1.200 mm 14.716,46 Kč

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ povrchově vedené odvodnění zajišťuje maximální hygienu, 
 ■ zaklikávací izolační manžeta zaručuje maximální bezpečnost, 
 ■ optimální odvod vody díky sklonu odtokového profilu 1-2 %,
 ■ velká flexibilita ve výběru designu díky vyměnitelnému vkládacímu 

roštu a sprchovému profilu,
 ■ umístění libovolně v prostoru,
 ■ sprchový profil lze zkrátit pro optimální úpravu délky,
 ■ splňuje normu DIN EN 1253.
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 Advantix Cleviva- Profilovaný sprchový žlábek
 ■ pro použití s  následujícími produkty:  Advantix 

Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- od-
tok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 ■ ušlechtilá ocel 1.4301
artikl  
794 118 L = 800 mm 5.886,58 Kč
794 125 L = 1.000 mm 6.907,73 Kč
794 132 L = 1.200 mm 8.109,08 Kč

 Advantix Cleviva- vkládací prvek do sprchového 
žlábku, jednoduchý
Visign C1

 ■ pro použití s  následujícími produkty:  Advantix 
Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- od-
tok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 ■ ušlechtilá ocel 1.4301
artikl 794 095  1.802,46 Kč

 Advantix Cleviva- vkládací prvek do sprchového 
žlábku, dvojitý
Visign C2

 ■ pro použití s  následujícími produkty:  Advantix 
Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- od-
tok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 ■ ušlechtilá ocel 1.4301
artikl  794 101 2.042,28 Kč
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 Advantix- hlukově izolační prvek
 ■ pro koupelnové a  podlahové odtoky  Advantix
 ■ odolné proti stárnutí a  trvale elastické,  

dynamická tuhost ≤ 30 MN/m³
artikl
790 448 H = 3 mm  250,82 Kč
791 650 H = 8 mm 519,80 Kč

 Advantix Cleviva- upevňovací sada 
pro  sprchový žlábek
Vybavení

 ■ připevňovací třmen, upevňovací šrouby,  
plastové hmoždinky

artikl 797 003 270,55 Kč
 

Odtoková trubka
 ■ pro odtok napojený na  odpadní systém
 ■ lepitelná

artikl 794 897  540,61 Kč

Odtokový oblouk 45°
 ■ pro odtok napojený na odpadní systém
 ■ nelze lepit

artikl 719 265   200,52 Kč

 Advantix- nářadí
 ■ pro vyjmutí všech  Advantix-roštů

artikl 689 704  948,67 Kč

Advantix- potrubní průchodka
protipožární ochrana R120

 ■ pro polypropylénovou novou trubku a  připojený 
voduuzavírající zápachový uzávěr

artikl 491 673 5.223,95 Kč
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Viega Advantix Vario 

SPRCHOVÝ ŽLÁBEK NA MÍRU.
Preciznost v designu a velmi kvalitní materiály už dnes v moderních koupelnách nejsou žádnou výjimkou - v dnešní době  
se vybavení těchto prostor plánuje stejně pečlivě jako u obytných místností. Vedle vzhledu a kvality hraje roli i individualita.  
Se sprchovými žlábky Viega Advantix Vario určenými pro podlahu i stěnu jsou zmíněná kritéria lehce splnitelná. 

Obr. 1: variabilní ve více směrech: vestavná 
výška podle potřeby v rozmezí 95 - 165 mm

Obr. 2: extrémně plochý: speciální odtok 
pro sanace dokáže ponížit vestavnou výšku 
při sanacích až na pouhých 70 mm

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ individuální délka od 300 do 1.200 mm (upravitelná ručně),
 ■ pokládka možná v přímé linii nebo ve tvaru L či U,
 ■ minimální vestavná výška je 95 mm při odtokovém výkonu od 0,4 l/s,
 ■ sifon s výbornými samočisticími vlastnostmi,
 ■ spojené utěsnění pro tekutou izolaci,
 ■ jednoduché čistění díky hladkým stěnám základního tělesa, 

bez slepých míst.
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Advantix Vario-základní těleso pro sprchový 
žlábek Advantix Vario, plynule prodloužitelný
pro spojené izolace (v obložených sprchách)  
s těsnicím pásem, velmi kvalitní plast
artikl 686 277 9.088,87 Kč

Advantix Vario-základní těleso pro sprchový 
žlábek Advantix Vario, plynule prodloužitelný,
70 mm, (sanační model)
pro spojené izolace (v obložených sprchách)  
s těsnicím pásem, velmi kvalitní plast
artikl 721 671 10.126,14 Kč

Advantix Vario-můstkový rošt pro sprchový 
žlábek Advantix Vario
pro sprchový žlábek, 300 - 1.200 mm
artikl
686 284 mat 2.271,71 Kč
686 291 lesk 2.724,95 Kč
711 870 černá 6.613,03 Kč
711 887 bílá 6.613,03 Kč
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Viega Advantix Vario

DÉLKA JE INDIVIDUÁLNÍ.

10  |  Viega Visign



Pro odvodnění v délce od 800 do 2.400 mm jsou zapotřebí následující komponenty:
(je možné vytvořit rovnou odvodňovací linii spojením dvou žlábků za sebou, odtokový výkon přitom stoupne z 0,8 na 1,6 l/s)  

Advantix Vario-základní těleso
základní těleso, 300 - 1.200 mm
artikl 686 277 9.088,87 Kč

sanační model
artikl 721 671 10.126,14 Kč

Advantix Vario-spojovací kus
artikl 708 917 2.956,90 Kč

Advantix Vario-sada příslušenství
pro ukončovací kus a spojovací kus
artikl  
711 795 mat 1.868,51 Kč 
711 801 lesk 1.868,51 Kč 
711 818 černá  3.268,94 Kč 
711 825 bílá  3.268,94 Kč

Pro sestavy o délce 2.400 až 2.800 mm jsou zapotřebí následující komponenty:

Advantix Vario-ukončovací kus
artikl 708 931 3.423,07 Kč

sanační model
artikl 721 695   3.199,15 Kč

Advantix Vario-sada můstkového roštu
pro sprchové žlábky, 200 mm
artikl
711 832 mat 2.956,90 Kč
711 849 lesk 2.956,90 Kč
711 856 černá 5.368,64 Kč
711 863 bílá 5.368,64 Kč

Advantix Vario-můstkový rošt pro sprchový 
žlábek Advantix Vario
pro sprchové žlábky, 300 - 1.200 mm
artikl
686 284 mat 2.271,71 Kč
686 291 lesk 2.724,95 Kč
711 870 černá 6.613,03 Kč
711 887 bílá 6.613,03 Kč

1 – 2x

2x

1 – 2x

2x

Viega Advantix Vario  |  11



Viega Advantix Vario

ROHOVÁ VARIANTA. 
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Instalace do rohu s délkou ramen od 500 mm do 1.200 mm. 
Pro instalaci do rohu s délkou strany do 1.200 mm je zapotřebí:

Advantix Vario-základní těleso
základní těleso, 300 - 1.200 mm
artikl 686 277 9.088,87 Kč

sanační model
artikl 721 671 10.126,14 Kč

Advantix Vario-můstkový rošt pro sprchový 
žlábek Advantix Vario
pro sprchové žlábky, 300 - 1.200 mm
artikl
686 284 mat 2.271,71 Kč
686 291 lesk 2.724,95 Kč
711 870 černá 6.613,03 Kč
711 887 bílá 6.613,03 Kč

Advantix Vario-spojovací kus 90°
artikl 708 924 4.045,28 Kč

sanační model
artikl 721 688 3.780,65 Kč

Advantix Vario-sada příslušenství
pro spojovací kus 90º
artikl
711 788 mat 1.868,51 Kč
711 757 lesk 1.868,51 Kč
711 771 černá  3.268,94 Kč 
711 764 bílá  3.268,94 Kč

Délky obou sprchových žlábků lze podle potřeby prodloužit až o 200 mm. 
K tomu je znovu potřeba ukončovací kus Viega Advantix Vario a sada příslušenství 
pro můstkový rošt Advantix Vario (viz strana 11).

2x

2x
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Stěnový odtok Viega Advantix Vario

NA MILIMETR PŘESNÉ ZKRÁCENÍ  
A NEOMEZENÁ FLEXIBILITA.
Stěnový odtok Viega Advantix Vario nabízí různé možnosti instalace pro jakoukoliv montážní situaci. Daným podmínkám  
lze bez problému přizpůsobit i výšku jednotlivých prvků. Modely Advantix Vario tak nabízejí největší možnou flexibilitu  
při montáži a maximální osobitost řešení.
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Advantix Vario-základní těleso pro stěnový 
žlábek Advantix Vario, plynule prodloužitelný
pro spojené izolace (v obložených sprchách) 
s těsnicím pásem, velmi kvalitní plast
artikl 736 552 11.549,13 Kč

sanační model
artikl 736 736 11.549,13 Kč

Advantix Vario-můstkový rošt pro stěnový 
žlábek Advantix Vario
pro stěnový odtok, 300 - 1.200 mm
artikl
736 569 mat 2.521,01 Kč
736 576 lesk 2.521,01 Kč
736 583 černá 6.180,38 Kč
736 590 bílá 6.180,38 Kč

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ nepatrná vestavná hloubka 25 mm umožňuje mnohostranné použití,  
i v malých koupelnách,

 ■ celistvá pokládka podlahové krytiny až ke stěně bez spádových řezů,
 ■ snadné čištění díky hladkým stěnám základního tělesa bez slepých míst,
 ■ minimalistický design s můstkovým roštem a krycími destičkami, 
ve čtyřech barvách.

Advantix Vario-sada příslušenství 
pro stěnový žlábek Advantix Vario
artikl
736 606 mat 1.416,00 Kč
736 613 lesk 1.416,00 Kč
736 620 černá 2.183,71 Kč
736 637 bílá 2.183,71 Kč
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Sprchový žlábek Viega Advantix

DODÁ ŠMRNC KAŽDÉ KOUPELNĚ.
Na design koupelny jsou kladeny stále vyšší požadavky. Již dlouhou dobu si do tohoto speciálního prostoru nachází  
cestu vysoce kvalitní materiály a moderní, jednoduchý design - bez ohledu na to, jaká omezení kladou stavební podmínky. 
Vzhledové i technické požadavky splňuje žlábek Viega Advantix opravdu elegantně. Díky nejvyšší kvalitě materiálu  
a zpracování, stejně jako stavebnicovému systému, který usnadňuje výběr a kombinaci komponent.

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ přehledný a snadno montovatelný stavebnicový systém,
 ■ flexibilní pro každou montážní situaci,
 ■ dva modely žlábků pro montáž libovolně do podlahy nebo  
pro zabudování ke stěně,

 ■ tři odtoky, standardní, sanační a svislý model,
 ■ moderní, minimalistický design,
 ■ rošty a rámy matné, ve vysokém lesku nebo jako standardní rámy,
 ■ znatelně užší designové rošty (40 mm), hranaté nebo zaoblené,  
obložení dlažbou nebo pro vložení dlažby nebo ve skleněném  
provedení (černém nebo šedém).
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Nové rámy a rošty v hranatém provedení,... ...zaobleném provedení,... ...a také jako standardní rámy.
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Advantix-zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek Advantix
pro vestavnou výšku od 95 mm
artikl 737 573 765,60 Kč

Advantix-zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek Advantix
pro vestavnou výšku od 40 mm,
svislý odtok
artikl 737 597 1.169,08 Kč

Advantix-zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek Advantix
(sanační model)
pro vestavnou výšku od 70 mm
artikl 737 580 765,60 Kč

Advantix-základní těleso
pro sprchový žlábek Advantix
artikl 
736 965 L = 750 mm 5.430,23 Kč
736 972 L = 800 mm 5.614,69 Kč
736 989 L = 900 mm 6.045,11 Kč
736 996 L = 1.000 mm 7.301,21 Kč
737 009 L = 1.200 mm 8.724,21 Kč

Advantix-základní těleso
pro sprchový žlábek Advantix ke stěně
artikl 
737 016 L = 750 mm 7.619,59 Kč
737 023 L = 800 mm 7.924,78 Kč
737 030 L = 900 mm 8.255,85 Kč
737 047 L = 1.000 mm 8.711,04 Kč
737 054 L = 1.200 mm 9.714,57 Kč

Advantix-set nastavitelných
podpěr
pro sprchový žlábek Advantix
artikl 737 559 672,50 Kč

Advantix- set nastavitelných podpěr
pro sprchový žlábek Advantix
(sanační model)
artikl 737 566 651,79 Kč
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Artikl 745 400: sada příslušenství pro  
sprchový žlábek Advantix pro obklady  
z přírodního kamene 23 až 36 mm. Vhodné 
pro montážní rám sprchového žlábku 
Advantix, artikl 736 804 a artikl 737 061.

Artikl 593 933: sada příslušenství pro  
sprchový žlábek Advantix pro rošty  
sprchového žlábku Advantix, prodloužení 
15-25 mm při použití obkladu z přírodního 
kamene.

Montážní rám
standardní, stavební výška 12 mm
artikl 
745 356 L = 750 mm 1.200,11 Kč
745 363 L = 800 mm 1.236,33 Kč
745 370 L = 900 mm 1.277,70 Kč
745 387 L = 1.000 mm 1.350,13 Kč
745 394 L = 1.200 mm 1.500,13 Kč

Montážní rám
kontura s hranami
artikl 
736 804 L = 750 mm 2.436,42 Kč
736 811 L = 800 mm 2.607,13 Kč
736 828 L = 900 mm 2.715,75 Kč
736 835 L = 1.000 mm 2.850,25 Kč
736 842 L = 1.200 mm 3.253,73 Kč

Montážní rám
zaoblená kontura
artikl 
737 061 L = 750 mm 2.436,42 Kč
737 078 L = 800 mm 2.607,13 Kč
737 085 L = 900 mm 2.715,75 Kč
737 092 L = 1.000 mm 2.850,25 Kč
737 108 L = 1.200 mm 3.253,73 Kč

Rošt Visign ER10
kontura s hranami
artikl  mat
737 153 L = 750 mm 4.696,94 Kč
737 160 L = 800 mm 4.862,48 Kč
737 177 L = 900 mm 5.095,26 Kč
737 184 L = 1.000 mm 5.752,20 Kč
737 191 L = 1.200 mm 6.936,77 Kč

artikl  lesk
737 207 L = 750 mm 4.696,94 Kč
737 214 L = 800 mm 4.862,48 Kč
737 221 L = 900 mm 5.095,26 Kč
737 238 L = 1.000 mm 5.752,20 Kč
737 245 L = 1.200 mm 6.936,77 Kč

Rošt Visign ER11
zaoblená kontura
artikl  mat
737 252 L = 750 mm 4.696,94 Kč
737 269 L = 800 mm 4.862,48 Kč
737 276 L = 900 mm 5.095,26 Kč
737 283 L = 1.000 mm 5.752,20 Kč
737 290 L = 1.200 mm 6.936,77 Kč

artikl  lesk
737 306 L = 750 mm 4.696,94 Kč
737 313 L = 800 mm 4.862,48 Kč
737 320 L = 900 mm 5.095,26 Kč
737 337 L = 1.000 mm 5.752,20 Kč
737 344 L = 1.200 mm 6.936,77 Kč

Rošt Visign ER12
obložitelný bez rámu
artikl 
737 405 L = 750 mm 3.145,10 Kč
737 412 L = 800 mm 3.248,30 Kč
737 429 L = 900 mm 3.385,89 Kč
737 436 L = 1.000 mm 3.764,29 Kč
737 443 L = 1.200 mm 4.599,69 Kč

Rošt Visign ER13
obložitelný s rámem po obvodu
artikl 
737 351  L = 750 mm 3.310,62 Kč
737 368 L = 800 mm 3.419,25 Kč 
737 375 L = 900 mm 3.564,10 Kč 
737 382 L = 1.000 mm 3.962,41 Kč 
737 399 L = 1.200 mm 4.841,78 Kč

Rošt Visign ER14
skleněné provedení
artikl    sklo čiré/světle šedé
737 504 L = 750 mm 12.176,12 Kč
737 511 L = 800 mm 13.698,48 Kč
737 528 L = 900 mm 15.220,38 Kč
737 535 L = 1.000 mm 16.742,27 Kč
737 542 L = 1.200 mm 18.264,64 Kč

artikl sklo čiré/černé
737 450 L = 750 mm 12.176,12 Kč
737 467 L = 800 mm 13.698,48 Kč
737 474 L = 900 mm 15.220,38 Kč
737 481 L = 1.000 mm 16.742,27 Kč
737 498 L = 1.200 mm 18.264,64 Kč
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 KOUPELNOVÉ A PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX:

 ■ odtoky Advantix nabízejí všechno, co odpovídá osvědčené odvodňovací 
technice,

 ■ splňují požadavky normy DIN EN 1253,
 ■ ekologicky přijatelný PP (polypropylen) a vysoce kvalitní ušlechtilá ocel,
 ■ uvedené odtokové výkony odpovídají výšce vodní hladiny 10/20 mm 
nad roštem (podle DIN EN 1253).

Viega Advantix 

KOUPELNOVÉ A PODLAHOVÉ  
ODTOKY.
Koupelnové odtoky Advantix jsou vhodné pro průtok malých a středních množství vody,  
např. v privátních bytových výstavbách. Naproti tomu podlahové odtoky Advantix se hodí  
pro průtok větších množství vody např. v nemocnicích, sportovních halách a sprchách u bazénů.  
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KOUPELNOVÉ ODTOKY ADVANTIX S FUNKČNÍ JEDNOTKOU
Koupelnový odtok (systémová míra 100 mm)

Advantix Top-koupelnový/podlahový 
odtok
základní těleso
artikl 669 232 3.609,88 Kč

Advantix-rošt
ušlechtilá ocel 1.4301
artikl 554 026 405,35 Kč

Advantix-rošt Visign RS1
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 281 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS2
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 298  3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS3
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 304 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS4
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 311 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS5
617 127 sklo čiré/světle šedé 8.663,66 Kč
617 141 sklo čiré/černé 8.663,66 Kč

Advantix-nástavec s rámem
artikl 488 987 1.176,05 Kč

Advantix-rošt Visign
plast
artikl 446 086 1.248,76 Kč

Advantix-rošt Visign RS11
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 423 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS12
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 430 3.960,68 Kč

Advantix-nástavec s rámem ø 100 mm
pro následující produkty a použití:
Advantix-kulatý rošt Ø 110 mm
artikl 586 416 1.499,58 Kč

Advantix-rošt Visign RS13
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 447 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS14
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 652 3.960,68 Kč

Advantix-rošt Visign RS15
kruh z ušlechtilé oceli
617 165 sklo čiré/světle šedé 8.663,66 Kč
617 189 sklo čiré/černé 8.663,66 Kč
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PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX S FUNKČNÍ JEDNOTKOU
Podlahový odtok (systémová míra 145 mm)

Advantix Top-koupelnový/podlahový 
odtok
základní těleso
artikl 669 232  3.609,88 Kč

Advantix-rošt
ušlechtilá ocel 1.4301
artikl 554 040 827,07 Kč

Advantix-rošt Visign RS1
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 328 4.376,91 Kč

Advantix-rošt Visign RS2
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 335 4.376,91 Kč

Advantix-rošt Visign RS3
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 342 4.376,91 Kč

Advantix-rošt Visign RS4
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 492 359 4.376,91 Kč

Advantix-rošt Visign RS5
617 134 sklo čiré/světle šedé 11.552,81 Kč
617 158 sklo čiré/černé 11.552,81 Kč

Advantix-nástavec s rámem
artikl 489 038 2.050,33 Kč

Advantix-rošt Visign RS15
kruh z ušlechtilé oceli
617 172 sklo čiré/světle šedé 11.552,81 Kč
617 196 sklo čiré/černé 11.552,81 Kč

Advantix-rošt Visign RS11
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 669 4.376,91 Kč

Advantix-rošt Visign RS12
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 676 4.376,90 Kč

Advantix-nástavec s rámem ø 155 mm
pro následující produkty a použití:
Advantix-kulatý rošt Ø 145 mm
artikl 586 409 1.875,84 Kč

Advantix-rošt Visign RS13
ušlechtilá ocel 1.4301, masivní, matný
artikl 586 683 4.376,90 Kč
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Advantix-obložitelný nástavec
pro následující produkty a použití:
uchycení obkladu o síle 5 - 30 mm z dlaždic nebo 
přírodního kamene, použití ve spojení s odtokem 
Viega nebo Advantix-nástavcem pro spojené  
izolace
artikl 709 112 1.813,33 Kč 

Advantix-koupelnový odtok
otočný a výškově nastavitelný nástavec  
100 x 100 mm, rám z plastu, rošt z ušlechtilé oceli 
1.4301, zátka, utěsňovací příruba, vyjímatelný  
zápachový uzávěr, přítok DN40, odtoková trubka  
s kulovým kloubem
artikl 557 119 674,51 Kč

KOUPELNOVÉ A PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX 

Advantix-koupelnový odtok 62 mm,
(sanační model)
pro následující produkty a použití:
spojené izolace (v obložených  
sprchách) s těsnicím pásem
artikl 687 694 3.495,28 Kč
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Advantix-koupelnový odtok
otočný a výškově nastavitelný nástavec 
100 x 100 mm, rám z plastu, rošt z ušlechtilé
oceli 1.4301, zátka, utěsňovací příruba, vyjímatelný 
zápachový uzávěr
artikl 556 914 1.390,55 Kč

Advantix-koupelnový odtok
bezpečný proti zápachu, otočný a výškově
nastavitelný nástavec 100 x 100 mm, zátka,  
rošt z ušlechtilé oceli 1.4301, utěsňovací příruba, 
vyjímatelný zápachový uzávěr, přítok DN40,  
odtoková trubka s kulovým kloubem
artikl
583 217 nástavec s rámem z plastu 1.386,36 Kč 
583 248  nástavec s rámem z ušlechtilé oceli 1.4404 

3.802,54 Kč

Advantix-koupelnový odtok
bezpečný proti zápachu,
otočný a výškově nastavitelný nástavec 
100 x 100 mm, rošt z ušlechtilé oceli 1.4301, zátka, 
utěsňovací příruba, vyjímatelný zápachový uzávěr
artikl
583 224 nástavec s rámem z plastu 2.950,90 Kč  
617 271  nástavec s rámem z ušlechtilé oceli 1.4404 

3.802,54 Kč
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Advantix-podlahový odtok
utěsňovací příruba, otočný a výškově
nastavitelný nástavec 150 x 150 mm,
zátka, rám z plastu, rošt z ušlechtilé
oceli 1.4301, vyjímatelný zápachový uzávěr
artikl
557 188  DN 50 OV 1,5 l/s  1.775,17 Kč
557 195 DN 70 OV 1,6 l/s 1.775,17 Kč
557 201 DN 70/DN 100 OV 1,7 l/s 1.775,17 Kč

Kellermeister- sklepní odtok
postranní odtoková trubka, otočný nástavec 
150 x 150 mm, rošt z šedého plastu, vyjímatelný
zápachový uzávěr, vložka se sítkem
artikl 106 003 773,60 Kč

Advantix-podlahový odtok
utěsňovací příruba, otočný a výškově
nastavitelný nástavec 150 x 150 mm,
zátka, rám z plastu, rošt z ušlechtilé oceli 1.4301, 
vyjímatelný zápachový uzávěr
artikl 
557 164  DN 70  1.775,17 Kč
557 171  DN 100  1.775,17 Kč
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Viega Visign 

ODVODŇOVACÍ TECHNIKA PRO 
KOUPELNOVÉ VANY A JEJICH  
NAPOUŠTĚNÍ. 
Vanové odtoky a přepady Viega jsou sázkou na jistotu: vysoké odtokové a přepadové výkony v kombinaci s malými vestavný-
mi výškami a jednoduchou montáži přesvědčí. Oceňované vybavovací sady Visign udávají měřítka v moderním světě koupe-
len. Optimalizovaná funkční jednotka řady Multiplex, Rotaplex a Simplex se jednoduše instaluje a je vhodná pro všechny vany 
se sílou stěny do 10 mm.
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Multiplex-odtok/přepad Visign M5
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm 
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná  
kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový
oblouk 45°, pochromovaný ventil

Multiplex-odtok/přepad 
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
součástí výbavy není:  
otočná rozeta, kuželka ventilu,
součástí výbavy je: zápachový uzávěr,  
odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

MULTIPLEX

DN TD L H sv ps av balení artikl Kč

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 24 103 071 1.527,69 Kč

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ 5 111 069 1.720,58 Kč

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ 10 308 889 1.997,88 Kč

DN TD L H sv balení artikl Kč

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 24 101 909 2.045,76 Kč

FUNKČNÍ JEDNOTKA MULTIPLEX

TD = táhlo-délka; L = délka; H = výška; sv = standardní vany; ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou

TD = táhlo-délka; L = délka; H = výška; sv = standardní vany
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Rotaplex-odtok/přepad funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka, 
součástí výbavy je: zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk 45°

FUNKČNÍ JEDNOTKA ROTAPLEX

DN TD L H ps av v90 balení artikl Kč

40/50 725 150 – 400 180 – 400 ✓ ✓ 10 488 659 4.840,19 Kč

40/50 1070 150 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 574 956 6.019,96 Kč

TD = táhlo-délka, L = délka, H = výška, ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou; v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90

Multiplex-vybavovací sada Visign M5
pro následující produkty a použití: 
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy, 
otočná rozeta, kuželka ventilu
artikl
721 244 pochromováno 471,47 Kč
735 906 ušl. mat/velurchrom 2.402,64 Kč
735 890 
barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 3.307,18 Kč
735 883 bílý design 1.647,02 Kč

Multiplex-vybavovací sada Visign M3
pro následující produkty a použití:  
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy, 
otočná rozeta, kuželka ventilu
artikl
576 325  pochromováno 1.254,17 Kč
735 913  bílý design 3.401,35 Kč

VYBAVOVACÍ SADY PRO ODTOKY/PŘEPADY MULTIPLEX

Multiplex-vybavovací sada Visign M9
zvednutí hladiny vody o 5 cm
pro následující produkty a použití:
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy, 
rozeta na přepadu, otočná rozeta, upevňovací  
příruba, kuželka ventilu
artikl 724 597 2.277,14 Kč
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Rotaplex-vybavovací sada Visign R5
pro následující produkty a použití:
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, krytka
artikl 721 558 809,04 Kč

Rotaplex-vybavovací sada Visign R3
pro následující produkty a použití:
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, krytka
artikl 586 508 2.026,40 Kč

VYBAVOVACÍ SADY PRO ODTOKY/PŘEPADY ROTAPLEX

Simplex-rozeta
pro následující produkty a použití:
konstrukční řada od 2009;
pochromováno
artikl 657 406 463,53 Kč

Kuželka ventilu
pro následující produkty a použití:
Multiplex, Multiplex Trio, Simplex;
pochromováno
artikl 215 392 304,20 Kč

Simplex-odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná 
rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk 45°, nerezový ventil

SIMPLEX

DN TD sv ps balení artikl Kč

40/50 560 ✓ 25 285 357 819,37 Kč

40/50 725 ✓ 25 595 678 1.545,35 Kč

VYBAVOVACÍ SADA PRO ODTOK/PŘEPAD SIMPLEX

TD = táhlo-délka; sv = standardní vany; ps = přípoj ve středu koupací vany
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Multiplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
pro přítok vody přes přepadové těleso
součástí výbavy není: otočná rozeta, rozeta  
na přepadu, kuželka ventilu,
součástí výbavy je: přítoková příruba, zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

TD = táhlo-délka; L = délka; H = výška; sv = standardní vany; ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou

FUNKČNÍ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ snadný výběr designové varianty: jedna funkční  
jednotka pro všechny vybavovací sady,

 ■ exklusivní design,
 ■ extrémně plochá vestavba vybavovacích sad  
Visign MT3 a MT5,

 ■ vybavovací sada Visign MT9 disponuje funkcí  
zvýšení hladiny vody nad běžný standard,

 ■ nastavitelné koleno vodní trysky u MT3 a MT5 pro 
individuální nastavení spádu vody,

 ■ díky nepatrné vestavné hloubce jsou soupravy  
vhodné pro téměř všechny druhy van.

DN TD L H sv ps av balení artikl Kč

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ 10 725 778 4.207,55 Kč

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ 5 727 970 4.812,26 Kč

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ 10 727 987 6.499,57 Kč

Přehled modelů s funkcí zvednutí vodní hladiny 
 ■ Multiplex Visign M9 a Multiplex Trio Visign MT9, v chromu, 

rozměry 560 mm, 725 mm a 1.070 mm
 ■ Přestavovací sada Multiplex Visign M9, k přidání funkce 

zvednutí vodni hladiny ke stávající soupravě Multiplex Trio
 ■ Přestavovací sada Multiplex Trio Visign MT9, k přidání 

funkce zvednutí vodni hladiny ke stávající soupravě  
Multiplex Trio

Obr. 2: Bez funkce zvednutí vodní hladiny odtéká voda přímo  
do zadní části odtoku.

Obr. 3: S funkcí zvednutí vodní hladiny odtéká voda teprve  
s okamžikem dosažení vrchní části rozety - výška naplnění  
vany může být zvednuta o 5 cm. 
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Multiplex Trio-vybavovací sada Visign MT5
pro následující produkty a použití:
funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, rozeta na přepadu, kuželka ventilu
artikl
725 785 pochromováno 4.743,45 Kč
732 486 ušl. mat/velurchrom 8.173,72 Kč
732 493 ušlechtilá mosaz 11.759,02 Kč
732 509 
barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 9.890,82 Kč
725 815 bílý design 8.634,46 Kč

Multiplex Trio-vybavovací sada Visign MT9
zvednutí hladiny vody o 5 cm
pro funkční jednotku odtokové/přepadové soupravy, 
rozeta na přepadu, otočná rozeta, upevňovací  
příruba, kuželka ventilu
artikl
724 580 pochromováno 6.876,83 Kč

Multiplex Trio-vybavovací sada Visign MT3
pro funkční jednotku odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, rozeta na přepadu, kuželka ventilu
artikl
725 792 pochromováno 4.980,14 Kč
725 822 bílý design 8.622,71 Kč

VYBAVOVACÍ SADY PRO ODTOKY/PŘEPADY MULTIPLEX TRIO 

SIMPLEX TRIO

Simplex Trio-odtok/přepad Visign MT5
pro přítok vody přes přepadové těleso, flexibilní  
přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, 
pochromovaná kuželka ventilu,zápachový uzávěr, 
odtokový oblouk 45°, nerezový ventil

DN TD sv ps balení artikl Kč

40/50 560 ✓ 10 728 007 7.060,85 Kč

40/50 725 ✓ 10 728 014 7.538,79 Kč

TD = táhlo-délka; sv = standardní vany; ps = přípoj ve středu koupací vany
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Rotaplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
pro přítok vody přes přepadové těleso,
součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka,  
rozeta na přepadu,  
součástí výbavy je: přítoková příruba, zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk 45°

Rotaplex Trio-vybavovací sada Visign RT5
pro funkční jednotku odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, rozeta na přepadu, krytka
artikl
732 530 pochromováno 4.306,24 Kč
732 547 
barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 11.879,49 Kč
732 523 bílý design 8.837,09 Kč

Rotaplex Trio-vybavovací sada Visign RT3
pro funkční jednotku odtokové/přepadové soupravy,
otočná rozeta, rozeta na přepadu, krytka
artikl
734 107 pochromováno 4.306,24 Kč

VYBAVOVACÍ SADY PRO ODTOKY/PŘEPADY ROTAPLEX TRIO 

FUNKČNÍ JEDNOTKA ROTAPLEX TRIO

DN TD L H ps av v90 balení artikl Kč

40/50 725 150 – 400 180 – 430 ✓ ✓ 10 727 949 8.183,31 Kč

40/50 1070 150 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 727 956 9.186,31 Kč

TD = táhlo-délka, L = délka, H = výška, ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou; v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90
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Rotaplex Trio F-odtok/přepad  
ploché provedení; potřeba místa za vanou 
pouze 33 mm
pro přítok vody přes odtokové těleso,
otočná rozeta Visign R5, pochromovaná krytka, 
vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový
oblouk 45°, podomítkový trubkový přerušovač 
DN20, DIN EN 1717 zabezpečovací zařízení DB  
s rozetou RU2

Multiplex Trio F-odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za vanou
pouze 33 mm
pro přítok vody přes odtokové těleso,
otočná rozeta Visign M5,
pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk 45°, podomítkový trubko-
vý přerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovací 
zařízení DB s rozetou RU2

MULTIPLEX TRIO F 

DN TD L H sv ps av v52 balení artikl Kč

40/50 560 100 – 260 180 – 400 ✓ ✓ 1 672 027 15.280,33 Kč

40/50 725 130 – 370 180 – 430 ✓ ✓ 1 675 462 15.486,73 Kč

40/50 1070 100 – 680 180 – 480 ✓ ✓ 1 675 479 16.982,16 Kč

DN TD L H v90 balení artikl Kč

40/50 725 150 – 400 180 – 430 ✓ 1 651 411 17.670,15 Kč

ROTAPLEX TRIO F 

TD = táhlo-délka; L = délka; H = výška; sv = standardní vany; ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou; v52 = pro koupací vanu 
s odtokovým otvorem Ø 52

TD = táhlo-délka, L = délka, H = výška, ps = přípoj ve středu koupací vany; av = vany s atypickou délkou; v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90
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Viega Visign

NOVÁ DIMENZE KOMFORTU -  
ELEKTRONICKÉ MÍSICÍ JEDNOTKY 
Plně automatické napouštění vany - dlouhá životnost, snadné ovládání a v neposlední řadě již mnohokrát zmiňovaný  
oceňovaný design - to vše charakterizuje vanové armatury Multiplex Trio E. Nadčasovým tvarem a materiálovým provedením 
v chromu a sklu tvoří harmonický celek s absolutně každou výbavou koupelny. 

Multiplex Trio E-armatura
elektronická mísicí jednotka

 ■ pro naplnění koupací vany (řízeno elektronicky), 
ve spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio nebo Rotaplex Trio F (volitelné 
elektrické řízení)

 ■ možnost dodatečně objednat WiFi modul  
k Multiplex Trio E model 6146.224

 ■ elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy 
Viega, ovladatelné na dálku pomocí mobilních 
přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo nebo 
přes internet s WiFi modulem Multiplex Trio E

Vybavení
 ■ pochromovaný ovládací prvek, paměťová funkce 

pro teplotu, množství přítokové vody a výšku  
naplnění, 3 personalizovaná přednastavení, ruční 
přepínací funkce vtok vany/ruční sprcha, ruční 
překlenutí uzávěry 38°C, flexibilní připojovací  
hadice, rohové ventily, síťový zdroj

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

artikl 662 295 58.475,12 Kč 
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Multiplex Trio E2-armatura
elektronická mísicí jednotka 

 ■ pro naplnění koupací vany (řízeno elektronicky), 
ve spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio nebo Rotaplex Trio F (volitelné 
elektrické řízení)

 ■ možnost dodatečně objednat WiFi modul 
k Multiplex Trio E model 6146.224

 ■ elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy 
Viega, ovladatelné na dálku pomocí mobilních 
přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo nebo 
přes internet s WiFi modulem Multiplex Trio E

Vybavení
 ■ 2 pochromované ovládací prvky, paměťová 

funkce pro teplotu, množství přítokové vody  
a výšku naplnění, 3 personalizovaná předna-
stavení, ruční přepínací funkce vtok vany/ruční 
sprcha, ruční překlenutí uzávěry 38°C, flexibilní 
připojovací hadice, rohové ventily, síťový zdroj

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

artikl 682 972 69.853,17 Kč 

Multiplex Trio E3-armatura
elektronická mísicí jednotka

 ■ pro naplnění koupací vany (řízeno elektronicky), 
ve spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F,  
Rotaplex Trio nebo Rotaplex Trio F (volitelné 
elektrické řízení)

 ■ možnost dodatečně objednat WiFi modul  
k Multiplex Trio E model 6146.224

 ■ elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy 
Viega, ovladatelné na dálku pomocí mobilních 
přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo nebo 
přes internet s WiFi modulem Multiplex Trio E

Vybavení
 ■ pochromovaný ovládací prvek (zapnuto/vyp-

nuto, nastavení teploty), pochromovaný prvek  
s horní plochou ze skla s displejem zobrazují-
cím teplotu a s dotykovou funkcí pro volbu  
z nabídky, paměťová funkce pro teplotu, množ-
ství přítokové vody a výšku naplnění, 3 perso-
nalizovaná přednastavení, ruční přepínací funk-
ce vtok vany/ruční sprcha, ruční překlenutí 
uzávěry 40 °C, flexibilní připojovací hadice,  
rohové ventily, síťový zdroj

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

artikl 684 655 76.492,19 Kč

Multiplex Trio E-modul WiFi
 ■ pro dálkové ovládání Multiplex Trio E pomocí 

mobilních přístrojů (Android, iOS, Windows)  
přímo nebo přes internet

artikl 708 870 12.785,42 Kč
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Viega Visign

KOMPLETNÍ ODTOKY  
PRO SPRCHOVÉ VANY.
Ke každé vaně, hluboké nebo mělké, nabízí Viega ten správny odtok. Sprchové odtoky  
nadchnou tvůrčím designem a přesvědčí vybranými povrchy, které lze snadno udržovat.

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ nadstandardní kvalita,
 ■ výjimečný design,
 ■ vyjímatelný zápachový uzávěr s krytkou,
 ■ odtoky se ideálně hodí i pro mělké vany.
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Domoplex-odtok
vyjímatelný zápachový uzávěr,  
odtokový oblouk 45°, krytka
artikl 364 755 544,07 Kč

Tempoplex-odtok
vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový oblouk 
45°, pochromovaná krytka
artikl 364 786 744,63 Kč

Tempoplex-odtok BH 60 mm
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk 45°
artikl 634 100 1.749,40 Kč

Tempoplex Plus-odtok 
vysoký odtokový výkon
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový 
uzávěr, vodorovná odtoková trubka s nastavitel-
ným kulovým kloubem
artikl 578 916 2.352,73 Kč
bez krytky
artikl 559 991 1.486,21 Kč
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Viega Visign

KOMPLETNÍ ODTOKY  
PRO UMYVADLA. 
Tvarově dokonalé zápachové uzávěry řady Eleganta, promyšlené odtokové ventily Visign nebo zápachové uzávěry pro  
umyvadla a pračky - svým vzhledem mají jednoznačný potenciál upoutat vaši pozornost. A jak to u Viega bývá, vyznačují  
se klasické funkční armatury nejen vydařenými liniemi, ale i svými vynikajícími technickými vlastnostmi. 
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Eleganta set 1-lahvový zápachový uzávěr
ve výbavě: 2 rohové ventily Eleganta, nastavitelná 
trubka 200 mm, odtoková trubka 310 mm, rozeta 
Ø 32 x Ø 80 x V15 mm
artikl 492 489 8.704,50 Kč

Lahvový zápachový uzávěr
mosaz, miska Ø 50 mm, nastavitelná trubka  
75 mm, odtoková trubka 200 mm
artikl 100 674 655,08 Kč

Univerzální ventil Visign V1
pochromovaná mosaz, uzavíratelný,
kulatá krytka s klick-uzávěrem
artikl 492 687 2.592,62 Kč

Trubkový zápachový uzávěr
pochromovaná mosaz
artikl 305 611 465,95 Kč

Univerzální ventil Visign V2
pochromovaná mosaz, uzavíratelný,
kvadratická krytka s klick-uzávěrem
artikl 492 809 4.316,16 Kč

UNIVERZÁLNÍ VENTILY

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ vysoce kvalitní odtoková technika se snadnou montáží,
 ■ univerzální a vřetenové ventily Visign s krytkou nebo s klick-uzávěrem,
 ■ různé designové sifony,
 ■ lahvové a trubkové zápachové uzávěry z mosazi nebo plastu.
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 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ jednoduchá instalace v suché výstavbě nebo v kovových  
a dřevených konštrukcích,

 ■ pro instalaci prvku stačí minimum nástrojů, 
 ■ všechny žluté prvky jsou nastavitelné pouze rukou,
 ■ dokonalá flexibilita - všechny prvky Viega Prevista je možné 
libovolně kombinovat se všemi ovládacími deskami pro WC 
a pisoáry,

 ■ široké portfólio výrobků vhodné pro každou situaci,
 ■ snížení celkového objemu nádržky na 7,5 l,
 ■ plynule nastavitelná, libovolně volitelná hloubka vestavby,
 ■ obsahuje přípravu pro WC spršku nebo elektrické ovládaní 
desky,

 ■ jednotný napouštecí, vypouštecí a škrtící ventil pro  
všechny nádržky,

 ■ velmi tiché a rychlé napouštění.

Viega Prevista Dry

INSTALAČNÍ TECHNIKA, KTERÁ VÁS 
ZAUJME SVOU JEDNODUCHOSTÍ.  
Nová generace předstěnové techniky byla uvedena na trh po tříleté fázi vývoje, během které jsme intenzivně spolupracovali  
s odbornými řemeslníky. Systém zohledňuje současné trendy a budoucí vývoj. Kombinuje ověřenou techniku s inovacemi, 
které posouvají pracovní postupy a nabízí progresivní řešení v oblasti hygieny, flexibility, digitalizace a designu. 
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  Prevista  Dry- WC-prvek
s napojením WC  sprchy,  
nastavitelná výška keramiky
1120  mm

 ■ možnost dodatečně objednat sadu podpěr 
Prevista Dry  pro  WC  keramiky s  malou nosnou 
plochou (< 17  cm)  model  8570.37

 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objed-
nat upevňovací set Prevista Dry model 8570.36

 ■ ocel, PE
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, montáž do  systému   Prevista  Dry  Plus, 
variabilně nastavitelná výška keramiky, 
2-množstevní splachovací systém,  
bezbariérové provedení

artikl 771 997 9.148,01 Kč 

  Prevista  Dry- WC-prvek
s bočním upevněním
1120  mm

 ■ možnost dodatečně objednat sadu podpěr 
Prevista Dry  pro  WC  keramiky s  malou nosnou 
plochou (< 17  cm)  model  8570.37

 ■ ocel, PE
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, 2-množstevní splachovací systém, 
bezbariérové provedení

artikl 772 055 10.153,68 Kč

  Prevista  Dry- WC-prvek
objektová varianta
1120 x 490  mm

 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 
upevňovací set   model  8180.73

 ■ ocel, PE
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, 2-množstevní splachovací systém
artikl 771 973 6.684,82 Kč
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  Prevista  Dry- umyvadlový prvek
individuálně nastavitelná výška keramiky 
po  stisknutí tlačítka
1120  mm

 ■ pro bezbariérové umyvadlo se  stojánkovou  
baterií, umyvadlo se  stojánkovou baterií

 ■ použití možné jen s krycí deskou 
pro  umyvadlové prvky  model  8570.45

 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 
  Prevista  Dry- upevňovací set   model  8570.36

 ■ ocel
 ■ montáž do  systému   Prevista  Dry  Plus,  

bezbariérové provedení
 ■ součástí výbavy není krycí deska

artikl 776 213 40.661,00 Kč

WC krycí deska pro WC prvek Prevista
 ■ pro použití s  následujícími produkty: 

  Prevista  Dry- WC-prvek  individuálně nastavitelná 
výška keramiky po  stisknutí tlačítka 
 model  8521.32

 ■ sklo
artikl 775 841 19.025,71 Kč

  Prevista  Dry- WC-prvek
individuálně nastavitelná výška keramiky 
po  stisknutí tlačítka
1120  mm

 ■ pouze ve  spojení s krycí deskou pro  Previstu 
 model  8570.39

 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 
  upevňovací set Prevista Dry   model  8570.36

 ■ ocel, PE
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, montáž do  systému   Prevista  Dry  Plus, 
individuálně nastavitelná výška keramiky 
po  stisknutí tlačítka, 2-množstevní splachovací 
systém, bezbariérové provedení

 ■ součástí výbavy není krycí deska
artikl 772 024 35.135,73 Kč

Krycí deska pro  umyvadlové prvky
 ■ pro použití s  následujícími produkty: 

  Prevista  Dry- umyvadlový prvek  individuálně 
nastavitelná výška keramiky po  stisknutí  
tlačítka  model  8535.32

 ■ sklo
artikl 785 536 28.768,02 Kč
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  Prevista  Dry- umyvadlový prvek
1120  mm, výškově nastavitelná připojení

 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií
 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 

  upevňovací set Prevista Dry   model  8570.36
 ■ ocel
 ■ montáž do  systému   Prevista  Dry  Plus

artikl 776 183 4.652,70 Kč

  Prevista  Dry- pisoárový prvek
univerzální vodní přípojka
1120 – 1300  mm

 ■ pro univerzální vodní přípojky
 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 

  upevňovací set Prevista Dry   model  8570.36
 ■ ocel
 ■ kompatibilní se  všemi pisoárovými ovládacími 

deskami  Prevista, montáž do  systému 
  Prevista  Dry  Plus

artikl 776 411 10.206,00 Kč

  Prevista  Dry- bidetový prvek
1120  mm

 ■ pro závěsný bidet
 ■ pro předstěnovou montáž je  zapotřebí objednat 

upevňovací set Prevista Dry   model  8570.36
 ■ ocel
 ■ montáž do  systému   Prevista  Dry  Plus

artikl 776 442 9.110,22 Kč

  Prevista  Dry- upevňovací set
univerzální

 ■ pro upevnění prvků   Prevista  Dry, jednotlivá 
montáž přímo na  těleso stavby, rohová montáž 
na  plnou stěnu nebo kovovou konstrukci

 ■ pro použití s montážní kolejnicí  model  8001
 ■ nastavení hloubky  120-200  mm, možnost  

upevnit opláštění
artikl 776 619 644,77 Kč
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    Prevista  Pure- WC-blok
1077  mm

 ■ pro obezdění v masivní stěně
 ■ ocel
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, 2-množstevní splachovací systém
artikl 771 928 6.251,02 Kč

Viega Prevista Pure 

JASNÁ VOLBA  
PRO MOKROU STAVBU.
Nejmodernější předstěnová technika se spoléhá na osvědčené metody - pomocí Prevista Pure a nové splachovací nádržky 
lze při mokré stavbě realizovat individuální a vysoce kvalitní instalace s dlouhou životností.

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ kompletně předmontováno,
 ■ flexibilní nastavení hloubky vestavby,
 ■ variantu vysokou 820 mm lze ovládat zepředu nebo shora,
 ■ nádržka je kompatibilní se všemi ovládacími deskami Visign,
 ■ včetně protihlukové izolace.
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  Prevista  Pure- WC-blok
s přípojem na  ventilátor
1077  mm

 ■ pro obezdění v masivní stěně
 ■ kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami 

 Prevista, 2-množstevní splachovací systém
artikl 771 959 8.624,09 Kč

  Prevista  Pure- umyvadlový blok
 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií, izolace 

a  obezdění
 ■ ocel

artikl 776 596 4.184,04 Kč

  Prevista  Pure- bidetový blok
 ■ pro závěsný bidet, izolace a  obezdění
 ■ ocel

artikl 776 602 5.597,12 Kč

  Prevista  Pure- podpěrná konzola
 ■ pro montáž volně stojících prvků   Prevista  Pure
 ■ pozinkovaná ocel

artikl 785 987 1.125,08 Kč

  Prevista  Pure- pisoárová splachovací sada
 ■ pro pisoár s  podomítkovým splachovacím  

systémem,  
pisoárové ovládací desky  Prevista (manuální 
a  bezdotykové splachování)

artikl 785 994 3.628,14 Kč

Podomítkový připojovací box
 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií,  

zabudování mokrým procesem
 ■ plast

artikl 734 817 4.620,29 Kč
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  Prevista  Dry  Plus- spojka kolejnic
 ■ pro spojení montážních kolejnic v  45° nebo  90° 

úhlech
 ■ pro použití s montážními kolejnicemi Prevista 

Dry Plus  model  8401
 ■ pozinkovaná ocel
 ■ kompletně předmontováno

artikl 471 798   106,19 Kč

  Prevista  Dry  Plus- montážní kolejnice
 ■ pro částečně vysoké a  na výšku místnosti  

vysoké předstěnové konstrukce a  dělící příčky
 ■ pozinkovaná ocel
 ■ každých 30  cm  předraženy podélné otvory 

k  upevnění na  stěny, podlahy nebo stropy
artikl 471 781     1.154,77 Kč

Prevista Dry Plus

INDIVIDUÁLNÍ INSTALACE  
NA KOLEJNICE.
Pokud budete plánovat koupelnu v osobitém stylu, můžete pomocí Viega Prevista Dry Plus realizovat i neobvyklá přání.  
Systém kolejnic umožňuje nejen maximání nezávislost, ale i rychlou a snadnou instalaci.

VÝHODY PRO VÁS:

 ■ předstěnové prvky, kolejnice a spojky v jednom systému pro  
výstavbu kompletní nebo dílčí dělící příčky,

 ■ délka kolejnice je 5 m, lichoběžníkové spojky lze spojovat v úhlu 
90° nebo v 45° na otevřené i uzavřené straně kolejnice,

 ■ snadné upevnění inovovaných prvků do kolejnic jen zakliknutím,
 ■ prvky se upevňují na kolejnici jen pomocí dvou spojek,
 ■ jen minimální potřeba nářadí (skládací metr, vodováha, klíč č. 13 
a klíč ve tvaru šestihranu),

 ■ nehlučné zkracování kolejnice sekačkou,
 ■ nepřeberné stylové možnosti, rychlá výstavba. 
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  Prevista  Dry  Plus- umyvadlový modul
 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií
 ■ ocel

artikl 776 299   2.524,04 Kč

  Prevista  Dry  Plus- umyvadlový modul
bezbariérové provedení

 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií
 ■ ocel

artikl 776 305   3.859,47 Kč

  Prevista  Dry  Plus- umyvadlový modul
s podomítkovým připojovacím boxem

 ■ pro umyvadlo se  stojánkovou baterií
 ■ ocel

artikl 776 312   11.813,67 Kč

  Prevista  Dry  Plus- pisoárový modul
pro nástěnný splachovací systém

 ■ ocel
artikl 776 435   3.948,97 Kč

  Prevista  Dry  Plus- kompletní sestava
 ■ pro zhotovení částečně vysoké či  na výšku 

místnosti vysoké předstěnové konstrukce nebo 
dělící příčky

artikl 
471 545 S=1 m²   1.515,96 Kč
471 750 S=3 m²   3.702,48 Kč
471 767 S=5 m²   5.382,81 Kč
471 774 S=10 m²   9.265,22 Kč
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Visign for Style 20
artikl   krycí deska/tlačítko
773 793 plast alpská bílá 1.680,55 Kč
773 779 pochromovaný plast 2.448,66 Kč
773 786 plast ušlechtilý mat 2.448,66 Kč

plast alpská bílá

Visign for Style 21
artikl krycí deska/tlačítko
773 250 plast alpská bílá 1.680,55 Kč
773 236 pochromovaný plast 2.448,66 Kč
773 243 plast ušlechtilý mat 2.448,66 Kč

pochromovaný plast

 VÝHODY PRO VÁS:

 ■ spouštění splachování je u ovládacích desek Visign for Style 20, 21, 
23, 24 mechanické, u Visign for Style 25 je bezdotykové s funkcí  
Viega Hygiene+,

 ■ ovládací desky Visign for Style 20, 21 a 24 je možné instalovat  
v jedné rovině s obkladem. Stačí přiobjednat rám artikl 775 810, 
který se zabuduje před obložením,

 ■ pro všechny ovládací desky Visign for Style je možné do nádržky 
vložit WC rám se zásobníkem tablet.

Visign for Style 

DESIGN, KTERÝ JE OZDOBOU  
KAŽDÉHO PRVKU PREVISTA.
Luxusní design, který lze instalovat na každý předstěnový prvek: nové ovládací desky Visign k systému Prevista pomohou 
dotvořit krásný design v každé koupelně.
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Visign for Style 23
artikl krycí deska/tlačítko
773 151 plast alpská bílá 2.166,88 Kč 
773 052 pochromovaný plast 3.074,32 Kč
773 069 plast ušlechtilý mat 2.661,92 Kč
773 175 plast temně černá 2.662,96 Kč
773 168 plast barva ušlechtilé oceli 4.754,25 Kč
773 182  temně černá/
 plast barva ušlechtilé oceli 7.844,56 Kč
773 229  plast pozlaceno  n.d.

Visign for Style 24
artikl krycí deska/tlačítko
773 281 plast alpská bílá 2.166,88 Kč 
773 267 pochromovaný plast 3.074,32 Kč
773 274 plast ušlechtilý mat 2.661,92 Kč
773 304 plast temně černá 2.662,96 Kč
773 298 plast barva ušlechtilé oceli 4.754,25 Kč
773 311 temně černá/
 plast temně černá matná 7.844,56 Kč
773 328  temně černá/
 plast barva ušlechtilé oceli 7.844,56 Kč
773 359  plast pozlaceno  n.d.

plast temně černá

plast ušlechtilý mat

Visign for Style 23
artikl krycí deska/tlačítko
773 083 plast alpská bílá 4.011,47 Kč
773 076 pochromovaný plast 5.636,78 Kč

WC ODDÁLENÉ SPOUŠTĚNÍ SPLACHOVÁNÍ
VISIGN FOR STYLE 23

pochromovaný plast

 Prevista zásobník tablet
 ■ pro čisticí tablety pro  WC, splachovací nádrž 

pod  omítku 3H, splachovací nádrž pod  omítku 
3H a 3L

 ■ plast
artikl 773 366  1.209,59 Kč 

WC rám  k zabudování tlačítka Prevista
vázaný na  obklad

 ■ pro podomítkovou splachovací nádržku  
Prevista, zabudování ovládací desky 
pro  WC  vázané na  obklad, suchá stavba

 ■ plast
artikl 775 810  3.276,58 Kč
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krycí deska  plast temně černá
tlačítko kov odstíny mědi/zlata
artikl  773 601 11.480,17 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
tlačítko sklo dopravní bílá
artikl  773 571 9.515,14 Kč

krycí deska  plast temně černá
tlačítko mořený dub
artikl  773 564 11.480,17 Kč

krycí deska  plast temně černá
tlačítko kov antracit
artikl  773 595 11.480,17 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
tlačítko sklo tmavě černá
artikl  773 588 9.515,14 Kč

krycí deska  plast temně černá
tlačítko kov pozlaceno
artikl  773 632 n.d.

VISIGN FOR MORE 200

Visign for More 

NEJKVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY  
PRO KAŽDÝ STYL. 
Mořené dřevo, broušený nerez, sklo nebo kvalitní plast: ovládací desky Visign nabízejí širokou paletu materiálů a provedení.  
Jsou kombinací jedinečného designu a vytříbené techniky. Všechna tlačítka jsou kompatibilní se všemi typy nádržek Prevista 
a k jejich montáži není zapotřebí téměř žádné nářadí.   
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krycí deska  kov dopravní bílá
tlačítko kov dopravní bílá
artikl  773 458  15.469,84 Kč

krycí deska  kov pozlaceno
tlačítko kov pozlaceno
artikl  773 496 n.d.

krycí deska  kov dopravní bílá
tlačítko kov pochromováno
artikl  773 465 15.469,84 Kč

VISIGN FOR MORE 202

krycí deska   kartáčovaný nerez
tlačítko  kartáčovaný nerez
artikl  773 526  8.053,46 Kč

krycí deska  nerez pozlaceno
tlačítko nerez pozlaceno 
artikl  773 557 n.d.

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
antracit

tlačítko  ušlechtilá ocel,  
antracit

artikl  773 519 8.053,46 Kč

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

tlačítko  ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

artikl  773 502 8.053,46 Kč

VISIGN FOR MORE 201  

WC rám  k zabudování tlačítka Prevista
vázaný na  obklad

 ■ pro podomítkovou splachovací nádržku Prevista, 
zabudování ovládací desky pro  WC  vázané 
na  obklad, suchá stavba

 ■ plast
artikl 775 810  3.276,58 Kč

Viega Visign  |  51



VISIGN FOR MORE 204

krycí deska   kartáčovaný nerez
tlačítko kartáčovaný nerez
artikl  773 663 8.544,77 Kč

krycí deska  sklo tmavě černá
tlačítko sklo tmavě černá
artikl  773 106 6.970,54 Kč

krycí deska  nerez antracit
tlačítko kartáčovaný kov
artikl  773 670 8.544,77 Kč

krycí deska  nerez pozlaceno
tlačítko kov pozlaceno
artikl  773 700 n.d.

krycí deska  nerez antracit
tlačítko kov antracit
artikl  773 656 8.544,77 Kč

krycí deska  sklo dopravní bílá
tlačítko sklo dopravní bílá
artikl  773 090 6.970,54 Kč

krycí deska  polírovaný nerez 
tlačítko polírovaný nerez
artikl  773 649 8.544,77 Kč

WC ODDÁLENÉ SPOUŠTĚNÍ SPLACHOVÁNÍ
VISIGN FOR MORE 200

WC rám  k zabudování  Prevista
s LED  světly

 ■ pro všechny splachovací nádrže  Prevista
 ■ pro použití s ovládací deskou Visign for More 201 

model 8621.1 a ovládací deskou  
Visign for More 204 model 8624.1

 ■ plast
artikl 775 803  12.281,30 Kč 
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-Spülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
More/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitive
WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Berührungsfreie Auslösung
Berührungsfreie Auslösung & Stagnationsspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Se senzitivními ovládacími deskami  
od Viega zažijete pohodlí elektronicky 
spouštěného splachování: perfektní  
hygiena, žádné otisky prstů a naprosto 
hladký, snadno udržovatelný povrch. 
Pouhé mávnutí ruky stačí ke spláchnutí 
jedním ze dvou zvolených množství. 
Tak vzniká komfort bez kompromisů, 
navíc se zřetelným efektem úspory 
vody, který potvrzuje i štítek WELL. 

Štítek WELL barevnou řadou označuje hos-
podárnost splachovací nádržky a regulaci 
spotřeby vody. Senzitivní ovládací desky 
Visign for More od Viega dosahují nejlep-
ších hodnot.

Vzhled senzitívní ovládací desky Visign 
for More působí čistým designem. Je 
tvořena kombinací pochromovaného 
rámu a vysoce kvalitní skleněné desky. 
Po priblížení se aktivuje osvětlení ovlá-
dání, které ve vás doslova vyvolá pocit 
potřeby obdivovat každý její detail.
Tloušťka ovládací desky je jen 6 mm  
a proto svým designem vám prostor  
nejen odlehčí, ale vnese vám do něj 
nový nádech.

Senzitivní ovládací deska Visign for 
Style je skutečným poutačem v každé 
koupelně. Potisk se světelnými odlesky 
usnadní i orientaci ve tmě při výběru 
splachovacího množství.

SENZITIVNÍ VISIGN FOR MORE 205

SENZITIVNÍ VISIGN FOR STYLE 25

krycí deska  sklo tmavě černá
artikl  774 363 15.469,84 Kč

krycí deska  plast alpská bílá
artikl   774 356 3.208,26 Kč

Senzitivní ovládací desky Visign 

DOKONALÁ HYGIENA A MAXIMÁLNÍ 
KOMFORT DÍKY INTELIGENTNÍ 
TECHNICE OVLÁDÁNÍ. 
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krycí deska  plast alpská bílá
tlačítko plast alpská bílá
artikl  773 762 1.152,28 Kč

krycí deska  plast ušlechtilý mat
tlačítko plast ušlechtilý mat
artikl  773 755 1.701,73 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
tlačítko pochromovaný plast
artikl  773 748 1.650,86 Kč

krycí deska  plast alpská bílá
tlačítko plast alpská bílá
artikl  773 731 1.152,28 Kč

krycí deska  plast ušlechtilý mat
tlačítko plast ušlechtilý mat
artikl  773 724 1.701,73 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
tlačítko pochromovaný plast
artikl  773 717 1.650,86 Kč

VISIGN FOR LIFE 6

VISIGN FOR LIFE 5

Prvotřídní technika skrytá za nekomplikovaným designem. 

JEDNODUCHÝ STYL OVLÁDÁNÍ  
PRO MÍSTA, KDE HONOSNÝ LUXUS 
NENÍ ŽÁDOUCÍ. PRO MÍSTA, KDE 
STAČÍ SPOLEHLIVOST, PROSTÁ  
ELEGANCE A ODOLNOST. 
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krycí deska   kartáčovaná ušlechtilá 
ocel

tlačítko polírovaná ušlechtilá ocel
artikl  774 325 4.258,78 Kč

krycí deska   kartáčovaná ušlechtilá 
ocel

artikl  774 370 16.250,62 Kč

krycí deska   kartáčovaná ušlechtilá ocel
tlačítko kartáčovaná ušlechtilá ocel
artikl  774 349 3.114,61 Kč

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

tlačítko ušlechtilá ocel, dopravní bílá
artikl  774 332 5.110,58 Kč

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

artikl  774 387 18.246,59 Kč

VISIGN FOR PUBLIC 11

VISIGN FOR PUBLIC 12

VISIGN FOR PUBLIC 10
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krycí deska plast ušlechtilý mat
artikl 774 486 5.711,95 Kč

krycí deska plast alpská bílá
artikl 774 493 5.388,63 Kč

krycí deska pochromovaný plast
artikl 774 479 5.550,19 Kč

Viega Visign 

OVLÁDACÍ DESKY PRO PISOÁRY.
Ani design pisoárových ovládacích desek nám není lhostejný. Desky ze série Visign for More a Visign for Style nabízejí díky 
kombinaci prvotřídních materiálů neomezené možnosti při tvorbě koupelny.

VISIGN FOR STYLE 20
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krycí deska  plast ušlechtilý mat
artikl 774 516 5.711,95 Kč

krycí deska  plast alpská bílá
artikl 774 523 5.388,63 Kč

krycí deska  plast alpská bílá
artikl 774 554 5.803,95 Kč

krycí deska  plast temně černá
artikl 774 578 6.308,54 Kč

krycí deska  temně černá
tlačítko  plast barva ušlechtilé oceli
artikl 774 585 14.543,90 Kč

krycí deska   plast barva ušlechtilé 
oceli

artikl 774 561 9.206,15 Kč

krycí deska  temně černá
tlačítko plast temně černá matná
artikl 774 592 13.771,64 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
artikl 774 530 5.978,16 Kč

krycí deska pochromovaný plast
artikl 774 509 5.550,19 Kč

krycí deska  plast ušlechtilý mat
artikl 774 547 6.152,18 Kč

VISIGN FOR STYLE 21

VISIGN FOR STYLE 23
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VISIGN FOR MORE 200

krycí deska  plast alpská bílá
artikl 774 639 14.304,27 Kč

krycí deska  sklo tmavě černá
artikl 774 677 20.823,16 Kč

krycí deska  sklo dopravní bílá
artikl 774 660 20.823,16 Kč

krycí deska  mořený dub
artikl 774 653 21.864,34 Kč

krycí deska  pochromovaný plast
artikl 774 622 14.733,28 Kč

krycí deska   plast barva ušlechtilé oceli
artikl 774 646 15.175,37 Kč

58  |  Viega Visign



VISIGN FOR PUBLIC 11

Pisoárový instalační rám  pro systém  Prevista
vázaný na  obklad

 ■ pro zabudování ovládací desky pro  pisoár  
vázané na  obklad

 ■ plast
artikl 775 827 6.974,28 Kč

krycí deska   kartáčovaná ušlechtilá 
ocel

artikl 774 608 7.137,29 Kč

krycí deska   kartáčovaná ušlechtilá 
ocel

artikl 774 684 20.823,16 Kč

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

artikl 774 615 7.494,04 Kč

krycí deska   ušlechtilá ocel,  
dopravní bílá

artikl 774 691 21.864,34 Kč

VISIGN FOR PUBLIC 12
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Viega s.r.o.
Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
Česká republika

Viega s.r.o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefon +420 595 054 933
Fax +420 595 054 162

info@viega.cz
viega.czC
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