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T4

Viega Mono

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui

Blocuri în faţa peretelui pentru soluţii în faţa peretelui
pentru înzidire şi zidire împrejur în montaj individual sau în
serie.
Bloc Mono Viega WC/Bideu
■■ Înălţime standard a blocului: 1130 mm – se poate scurta la
980 mm
■■ gata asamblat
■■ Carcasa robustă din EPS ca bază pentru tencuială – umplerea cu zidărie a zonei interioare dispare
■■ buzunare de zidire integrate – pentru îmbinare sigură cu
peretele
■■ reglabil pe adâncime
■■ Este posibilă montarea în serie prin folosirea unei şine de
montaj
■■ Elemente de prindere izolante fonic pentru geamuri de perete
Cerinţe de protecţie fonică
Testat pentru izolarea fonică la Institutul Fraunhofer pentru
Fizica Construcţiilor din Stuttgart conform D
 IN 4109.
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Cuprins
Viega Mono Slim
Viega Mono Tec
Blocuri cu montaj îngropat pentru vasul WC
Blocuri cu montaj îngropat pentru bideu
Accesorii pentru blocuri pentru vase WC şi bideu
Seturi montaj pisoar
Blocuri pentru lavoar cu montaj îngropat
Armături cu montaj aparent pentru blocuri cu montaj
pe zid
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Codul-EAN
Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 şi
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu
305 611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de
articol se obţine codul EAN al produsului.
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Viega Mono Slim
Viega Mono Slim-Cisternă cu montaj îngropat
1F
-- pentru vas WC stativ, clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere, cisternă
cu montaj îngropat (8 cm), ţeavă de spălare izolată, protecţie împotriva condensului, ranforsat,
materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8308.1
AS


1/25

articol
648 787

Viega Mono Slim-Cisternă cu montaj îngropat
1F
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru vas WC stativ, clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere, cisternă
cu montaj îngropat (8 cm), ţeavă de spălare izolată, protecţie împotriva condensului, ranforsat,
materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8309.45
AS


Set ţeavă de spălare
-- pentru racordarea cotului de
evacuare a apei de spălare din
cisterna cu montaj îngropat şi
vasul WC stativ
-- plastic
model 8310.79
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Viega Mono Tec
Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC
-- pentru clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel zincat, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul
WC, protecţie împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare pentru rame
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8308
AS
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Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel zincat, cisterna 1F (8 cm), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul
WC, protecţie împotriva condensului, ranforsat, materiale de fixare pentru rame
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8309.145
AS
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Viega Mono Tec-Bloc pentru vas WC
cu record pentru ventilaţie pe ţeava de spălare
-- pentru clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel zincat, cisterna 1F (8 cm), ţeavă de spălare cu racord pentru ventilaţie DN50, cot
pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul WC, protecţie împotriva condensului, ranforsat,
materiale de fixare pentru rame
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 9 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8308.8
AS


1/12

articol
662 752

Viega Mono Tec-Bloc pentru bideu
-- pentru bideu cu montaj suspendat, montaj în şi pe pereţi
componente
Ramă din oţel zincat, plăci de montaj pe perete ajustabile continuu pe înălţime şi pe lăţime, din
bronz, cu filet Rp½, cot de scurgere DN40 ajustabil pe înălţime, materiale de fixare pentru rame
model 8367
AS


302

1/36

articol
648 800

Viega Mono

T4
T4

Blocuri cu montaj îngropat pentru vasul WC
Viega Mono-Bloc pentru vas WC
-- pentru montaj în şi pe pereţi, montaj individual, montaj în linie, clapete de acţionare Visign
-- opţionale adiţionale disponibile: cot pentru ţeavă de spălare m
 odel8310.78
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, poate fi scurtat între 1
 130–980 mm
componente
Cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru
vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! Clapete de acţionare şi accesorii:
grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8310.2
H
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H = înălţime gamă
În funcţie de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere
parţial plăcuţa de acţionare, iar în cazul utilizării plăcuţelor de acţionare V
 isign for More senzitive să
apară declanşări accidentale!

1)

Viega Mono-Bloc pentru vas WC
-- pentru clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi, montaj individual, montaj în linie
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru
vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox. 6–9 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcţie de vasul WC se poate
întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parţial plăcuţa de acţionare! În
cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala
765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai
putea acţiona clapeta de acţionare, şi atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de
acţionare montată sus! Clapete de acţionare şi accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi
accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8330.2
H

AS
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H = înălţime
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Viega Mono-Bloc pentru vas WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru clapete de acţionare Visign, montaj în şi pe pereţi, montaj individual, montaj în linie
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru
vasul WC, carcasă fono-izolantă din EPS, materiale pentru fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2,5–3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 4,5 l
volum mare de spălare aprox. 4,5–6 l
notă
Re-declanşarea imediată este posibilă cu setările din fabrică! În funcţie de vasul WC se poate
întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere parţial plăcuţa de acţionare! În
cazul montării unor vase WC cu lungime mai mare de 500 mm, ca V & B Viala 765310, Viala
765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, din cauza capacului nu se va mai
putea acţiona clapeta de acţionare, şi atunci se recomandă utilizarea elementului cu clapeta de
acţionare montată sus! Clapete de acţionare şi accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi
accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8330.45
H
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H = înălţime

Blocuri cu montaj îngropat pentru bideu
Viega Mono-Bloc pentru bideu
-- pentru bideu cu montaj suspendat, montaj în şi pe pereţi, montaj individual, montaj în linie
componente
Carcasă fono-izolantă din EPS, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, suport reglabil
pe înălţime pentru racordarea apei calde şi apei reci, cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe
înălţime, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale pentru fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
model 8317
AS
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Accesorii pentru blocuri pentru vase WC şi bideu
Viega Mono-Set de montaj
-- pentru blocuri pentru vase WC /
bideuri Viega Mono
-- oţel zincat
-- ajutaj de montaj
componente
Materiale de fixare
model 8310.5
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Viega Mono
Viega Mono-Consolă de suport
-- pentru montaj autoportant, blocuri
pentru vase WC / bideuri
Viega Mono
-- oţel zincat
model 8310.45

Şină de montaj
-- pentru fixarea elementelor
Viegaswift, montaj în linie a
elementelor Viega Eco Plus,
Viega Eco şi a blocurilor
Viega Mono pentru vase WC şi
bideu
-- oţel zincat
componente
Materiale de fixare, material
suplimentar pentru pereţi denivelaţi
model 8001
Viega Mono-Set de montaj
-- potrivit pentru Viega Mono-bloc
pentru bideu model 8317,
Viega Mono-bloc pentru vas WC
model 8310.2
-- oţel zincat
model 8310.54
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Seturi montaj pisoar
Viega Mono-Set montaj pisoar
-- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat, conectare la setul de achipare Visign (cu
acţionare manuală sau senzitivă)
componente
Set universal pentru montaj îngropat în casetă compactă, carcasă din plastic, traseu de apă
pre-montat, piesă de spălare, închidere, racorduri de armături cu filet interior ½, capac de curăţare
notă
Clapete de acţionare şi accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase
WC şi pisoare!
model 8328
AS


1

articol
442 439

Blocuri pentru lavoar cu montaj îngropat
Viega Mono-Bloc pentru lavoar
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie, montaj în şi pe pereţi
componente
Carcasă fono-izolantă din EPS, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, fixare
fono-izolantă pentru suportul pentru armături, materiale pentru fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
model 8313
ecartament

AS
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Armături cu montaj aparent pentru blocuri cu montaj pe zid
Viega Mono-Bloc pentru armături
-- pentru montaj aparent, montaj în
şi pe pereţi
componente
Carcasă fono-izolantă din EPS,
fixare fono-izolantă pentru suportul
pentru armături, materiale pentru
fixarea şi conectarea blocului şi
elementului ceramic
model 8313.5
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