Clapete de acţionare şi accesorii
pentru vase WC şi pisoare
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Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui

T5

Componente pentru acţionarea WC-urilor şi pisoarelor din
materiale de înaltă calitate şi variante de design pentru
arhitectură exigentă a băii.
La variantele de sticlă ale plăcuţelor de acţionare WC Viega şi
seturile de echipare pisoare se foloseşte exclusiv geam din
sticlă securizată monostrat.
Conversia modurilor de acţionare mecanice în variante de
modele electronice este posibilă. Pentru selectarea seturilor
adecvate de re-echipare vă stă la dispoziţie Viega Service
Center.
Indicaţie
Rezervoarele de spălare UP (sub tencuială) 1H, 1L şi 1C pot fi
combinate cu plăci de acţionare în variantele de design
»Visign for Style« şi »Visign for More« – pentru seturile de
re-echipare vezi grupa de piese de schimb şi accesorii de
alimentare.
Serii cisterne cu montaj îmgropat
■■ 1999 până la 07/2007: 1H, 1L, 1C, Standard 1S
■■ începând cu 07/2007: 2H, 2L, 2C, Standard 2S
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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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Combinaţie: elemente/module pentru vase WC
Viega Steptec

8461.3

Standard

Plăcuţă de
acţionare
Model

8180.1

Visign for Life

8310.1

8311.1

8312.1

8313.1
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8326.1

Visign for Public

8327.1
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8326.9

Visign for Style
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8315.1

8331.1

8332.1

Viega Mono

8161.2
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doar în combinaţie cu cisterna 2H

8326.16

8326.21
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modelul nr. 8180.26
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Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Standard
Clapetă de acţionare
Standard 1
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
 S, cisterna 1F (8 cm)
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi şi start/stop (doar atunci
când se utilizează modelul 8180.25)
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8180.1
placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului

1
1
1
1
1

articol
449 001
449 018
449 025
449 032
449 049

Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Visign for Public
Clapetă de acţionare
Visign for Public 1
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
 S, cisterna 1F (8 cm)
-- metal
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în
şuruburi pe ambele părţi, siguranţă împotriva vandalismului
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8326.1
placă de acoperire

acţionare

AS

inox periat
inox alb-alpin

inox polişat
inox alb-alpin

1
1

articol
671 839
671 846

Clapetă de acţionare
Visign for Public 2
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, siguranţă împotriva
vandalismului, poate fi prinsă în şuruburi pe ambele părţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8327.1
placă de acoperire

acţionare

AS

inox periat
inox alb-alpin

inox polişat
inox alb-alpin

1
1

articol
672 058
672 065
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Clapetă de acţionare
Visign for Public 5
-- pentru cisterna 2H, cisterna 1F (8 c
 m)
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91, adaptor cablu prelungitor
model8350.36, compartiment pentru baterie model8350.13, set de programare m
 odel8350.26
-- metal
-- cu funcţia Viega H
 ygiene+, acţionare manuală din faţă, acţionare non-contact cu senzor
infra-roşu din partea frontală, tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în şuruburi pe
ambele părţi, siguranţă împotriva vandalismului
componente
Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la reţeaua de alimentare (lungimea
cablului 1,05 m), materiale de fixare, ramă de fixare
date tehnice
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega H
 ygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h
 , 168 h.
Volume programabile pentru spălare: 6 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal radio de declanşare a
spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi a unui kit HEWI de
upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru
mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinaţie cu un suport
suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru declanşarea spălării cu semnal
radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model8350.35!
model 8326.16
placă de acoperire

acţionare

AS

inox periat
inox alb-alpin

inox polişat
inox alb-alpin

1
1

articol
699 529
699 536

Clapetă de acţionare
Visign for Public 6
-- nu se potriveşte pentru cisterna 2L
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91, adaptor cablu prelungitor
model8350.36, compartiment pentru baterie model8350.13, set de programare m
 odel8350.26
-- metal
-- acţionare non-contact cu senzor infra-roşu din partea frontală, tehnică de spălare cu 2 cantităţi,
cu funcţia Viega H
 ygiene+, poate fi prinsă în şuruburi pe ambele părţi, siguranţă împotriva
vandalismului
componente
Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la reţeaua de alimentare (lungimea
cablului 1,05 m), ramă de fixare, materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega H
 ygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h
 , 168 h.
Volume programabile pentru spălare: 3 l, 6 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal radio de declanşare a
spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi a unui kit HEWI de
upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru
mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinaţie cu un suport
suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru declanşarea spălării cu semnal
radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio m
 odel8350.35!
model 8326.15

312

placă de acoperire

AS

inox periat
inox alb-alpin

1
1

articol
699 505
699 512
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Acţionare la distanţă
Visign for Public 1
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal
-- tehnică de spălare cu 1 cantitate, poate fi prinsă în şuruburi pe ambele părţi
componente
Doză de perete cu montaj îngropat, unitate cablu Bowden de 2 m cu tub de protecţie de 1,7 m
 ,
ramă de fixare, materiale de fixare
notă
Pentru a acoperi deschiderea accesului la modelul de cisterne 8326.9 trebuie comandate separat!
model 8326.21
placă de acoperire

acţionare

AS

inox periat

inox polişat

1

articol
688 158

Placă de acoperire
Visign for Public
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
 S, modele produse după
04/2009, cisterna 1F (8 c
 m)
-- metal
-- poate fi prinsă în şuruburi pe ambele părţi, siguranţă împotriva vandalismului, nefuncţional
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8326.9
placă de acoperire

AS

inox periat

1

articol
672 072

Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Visign for Style
Clapetă de acţionare
Visign for Style 10
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
 S (model8180.26), cisterna 1F
(8 cm)
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8315.1

1)
2)
3)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic negru=RAL 9005
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic negru=RAL 9005
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
596 316
596 323
596 330
596 347
597 054
686 5431,2
597 0613
597 0783
597 0853
597 0923

Disponibil din aprilie 2015!
nou
Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Clapetă de acţionare
Visign for Style 11
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F
(8 cm)
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu
2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8331.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
597 108
597 115
597 122
597 139
597 146
597 1531
597 1601
597 1771
597 1841

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare
Visign for Style 12
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F
(8 cm)
-- plastic, metal, sticlă
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8332.1

1)

314

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur
inox periat
sticlă/gri deschis
sticlă/gri deschis
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă /neagră
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă
sticlă/verde mentă
sticlă/verde mentă

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur
inox periat
sticlă/gri deschis
plastic alb-alpin
plastic cromat
sticlă /neagră
plastic alb-alpin
plastic cromat
sticlă/verde mentă
plastic alb-alpin
plastic cromat

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
596 743
597 252
597 269
597 276
597 283
597 2901
597 3061
597 3131
597 3201
675 608
687 854
690 595
690 601
687 861
690 625
690 632
687 878
690 649
690 953

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Clapetă de acţionare
Visign for Style 12
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
-- sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu
2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă pentru montaj îngropat (la nivel
cu faianţa), ramă de fixare, materiale de fixare
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega Eco P
 lus)!
model 8332.4
placă de acoperire

acţionare

AS

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1

T5

articol
645 151
645 168
645 175

Clapetă de acţionare
Visign for Style 13
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
S
(model 8180.26), cisterna 1F (8 cm)
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8333.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
654 498
654 504
654 511
654 528
654 535
654 5421
654 6581
654 6651
654 6721

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare
Visign for Style 14
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna S
 tandard 2
S
(model 8180.26), cisterna 1F (8 cm)
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8334.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
654 689
654 696
654 702
654 719
654 726
654 7331
654 7401
654 7571
654 7641

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Visign for More
Clapetă de acţionare
Visign for More 100
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8352.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
597 436
597 443
597 450
597 4671
597 4741
597 481
597 498
630 836

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare
Visign for More 101
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
notă
Când este utilizată cisterna cu montaj îngropat 1F tencuiala aplicată în faţa cisternei trebuie să
aibă min. 50 mm!
model 8351.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
597 368
597 375
597 382
597 3991
597 4051
597 412
597 429
630 843

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare
Visign for More 102
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8353.1

1)

316

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
597 504
597 511
597 528
597 5351
597 5421
597 559
597 047
630 850

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Clapetă de acţionare
Visign for More 103
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8355.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

T5

articol
605 605
605 612
605 629
611 2171
605 6361
605 643
605 858
630 874

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare
Visign for More 104
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- metal
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8354.1

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare specială
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare specială
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur

1
1
1
1
1
1

articol
598 457
598 464
598 471
640 0401
598 4881
598 4951

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Rame de montaj a clapetelor de acţionare pentru elementul de vas WC pentru montaj
la nivelul faianţei
Ramă pentru montaj îngropat
Visign for Style
-- pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei pentru clapete pentru vase WC
-- potrivit pentru clapetă de acţionare Visign

for Style 1
0m
 odel8315.1, clapetă de acţionare 
Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acţionare Visign for Style 12 model 8332.1, clapetă
de acţionare Visign for Style 14 model 8334.1, clapetă de acţionare senzitivă Visign for Care
model 8352.21, clapetă de acţionare senzitivă Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
-- plastic
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega Eco P
 lus)!
model 8330.21
versiune

AS

cromat

1

articol
643 072
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Ramă pentru montaj îngropat
Visign for More
-- pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei pentru clapete pentru vase WC
-- potrivit pentru clapetă de acţionare Visign for More 100 model8352.1, clapetă de acţionare 
Visign for More 101 model 8351.1, clapetă de acţionare Visign for More 102 model 8353.1,
clapetă de acţionare Visign for More 104 model 8354.1
-- plastic
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega E
 co P
 lus)!
model 8350.23
versiune

AS

cromat

1

articol
643 096

Unitate funcţională
-- pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei pentru clapete pentru vase WC, piatră
naturală
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă pentru montaj îngropat (la nivel cu faianţa), ramă de fixare,
materiale de fixare
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega Eco P
 lus)! Grosimea plăcii
de piatră naturală poate fi de 4–4,5 mm!
model 8332.3
AS
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1

articol
645 182
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Clapete de acţionare pentru elemente/module pentru vase WC
Clapete de acţionare senzitive, cu funcţia V
 iega Hygiene+
T5

Senzitiv cu acesorii
(exemplu de montaj)
1) buton
2) set montaj, art.nr. 655 426
3) racord electric 230 V
 /50 Hz
4) conexiune cablu senzitiv, art.nr. 631 840

319

Clapetă de acţionare senzitivă
Visign for Care
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91
-- plastic
-- acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia
Viega Hygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, racord la reţeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m
 ), ramă de
fixare, materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega H
 ygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h,
1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal
radio de declanşare a spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi
a unui kit HEWI de upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul
802.50.060 L pentru mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în
combinaţie cu un suport suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru
declanşarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio
model 8350.35!
model 8352.21

1)

placă de acoperire

AS

plastic alb-alpin
plastic culoare specială

1
1

articol
653 828
653 8421

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapetă de acţionare senzitivă
Visign for More 100
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91
-- sticlă
-- acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică
de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia V
 iega Hygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, racord la reţeaua de alimentare
(lungimea cablului 1,05 m
 ), ramă de fixare, materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega Hygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h,
1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal
radio de declanşare a spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi
a unui kit HEWI de upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul
802.50.060 L pentru mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în
combinaţie cu un suport suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru
declanşarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio
model 8350.35!
model 8352.11
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placă de acoperire

AS

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1

articol
622 671
615 895
630 775
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Clapetă de acţionare senzitivă
Visign for More 100
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
-- sticlă
-- acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică
de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia Viega H
 ygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare,
compartiment pentru baterie, 4 baterii AA
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega H
 ygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h
,
1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
model 8352.12
placă de acoperire

AS

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1

articol
630 584
630 577
630 782

Clapetă de acţionare senzitivă
Visign for More 103
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C, cisterna 1F (8 cm)
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91
-- sticlă
-- acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi,
cu funcţia Viega Hygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, racord la reţeaua de alimentare (lungimea cablului 1,05 m
 ), ramă de
fixare, materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega Hygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h
,
1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal
radio de declanşare a spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi
a unui kit HEWI de upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul
802.50.060 L pentru mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în
combinaţie cu un suport suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru
declanşarea spălării cu semnal radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio
model 8350.35!
model 8355.11
placă de acoperire

AS

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1

articol
630 621
630 614
630 805
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Clapetă de acţionare senzitivă
Visign for More 103
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 2C
-- sticlă
-- acţionare non-contact din partea frontală sau de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi,
cu funcţia Viega Hygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, ramă de fixare, materiale de fixare, compartiment pentru baterie,
4 baterii AA
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega H
 ygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h
 , 168 h,
1h, 12h. Volume programabile pentru spălare: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
model 8355.12

322

placă de acoperire

AS

sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1

articol
630 645
630 638
630 812
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Acţionarea electronică a spălării vaselor WC
Schema de conexiune electrică pentru acţionarea spălării vasului WC, art.nr. 696 139 pentru cisterne 2H, în
combinaţie cu clapete de acţionare cu mecanism
1) buton
2) set de montaj montare, art.nr. 655 426
3) conexiune electrică 2
 30 V / 50 Hz
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Schema electrică pentru acţionarea spălării vasului WC, art.nr. 696 139 pentru cisterne 2H în combinaţie cu
clapete de acţionare cu mecanism
1) buton
2) set montaj, art.nr. 655 426
3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz
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Schema electrică pentru acţionarea spălării vasului WC, art.nr. 696 146 pentru cisterne 2L în combinaţie cu
clapete de acţionare cu mecanism
1) buton
2) set montaj, art.nr. 655 426
3) conexiune electrică 2
 30 V / 50 Hz
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Schema electrică pentru acţionarea spălării vasului WC, art.nr. 696 153 pentru cisterne 1F în combinaţie cu
clapete de acţionare cu mecanism
1) buton
2) set montaj, art.nr. 655 426
3) conexiune electrică 230 V / 50 Hz
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Acţionarea spălării vaselor WC
-- pentru cisterna 2H, combinaţie cu clapetele V
 isign for P
 ublic 1, V
 isign for Style 1
 0, 13, 14 şi
Standard, spălare prin contact fără potenţial
-- potrivit pentru receptor radio model8350.35
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91, adaptor cablu prelungitor
model8350.36, compartiment pentru baterie model8350.13, set de programare m
 odel8350.26
-- electronic, tehnică de spălare cu 1 cantitate, cu funcţia V
 iega H
 ygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la reţeaua de alimentare (lungimea
cablului 1,05 m), cablu de conectare, materiale de fixare
date tehnice
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega Hygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h
.
Volume programabile pentru spălare: 6 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal radio de declanşare a
spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi a unui kit HEWI de
upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru
mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinaţie cu un suport
suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru declanşarea spălării cu semnal
radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio m
 odel8350.35!
model 8350.31
AS


1

articol
696 139

Acţionarea spălării vaselor WC
-- pentru cisterna 2H, cisterna 2L, combinaţie cu clapetele V
 isign for P
 ublic 2, V
 isign for S
 tyle 1
 1,
12 şi Visign for More 100, 102, 103 şi 104, spălare prin contact fără potenţial
-- potrivit pentru receptor radio model8350.35
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor m
 odel8355.91, adaptor cablu prelungitor
model8350.36, compartiment pentru baterie model8350.13, set de programare m
 odel8350.26
-- electronic, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, cu funcţia V
 iega H
 ygiene+
componente
Unitate de cablu Bowden, mecanism de comandă, racord la reţeaua de alimentare (lungimea
cablului 1,05 m), cablu de conectare, materiale de fixare
date tehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
notă
Notă referitoare la tehnologia V
 iega Hygiene+: pentru asigurarea funcţionării prevăzute prin
controlul electronic al volumului şi timpului. Intervale de timp programabile: off, 24 h
 , 72 h, 168 h
.
Volume programabile pentru spălare: 3 l, 6 l, 9 l. Pentru recepţia unui semnal radio de declanşare a
spălării în combinaţie cu un suport suspendat de braţe HEWI 802.50.01.. şi a unui kit HEWI de
upgradare pentru acţionarea cu semnal radio a spălării vasului WC (modelul 802.50.060 L pentru
mâna stângă şi modelul 802.50.060 R pentru mâna dreaptă), sau în combinaţie cu un suport
suspendat de braţ HEWI 801.50.. şi un kit de upgradare pentru declanşarea spălării cu semnal
radio HEWI 801.05.060, trebuie comandat un receptor radio model8350.35!
model 8350.32
AS


1

articol
696 146
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Accesorii pentru clapetele de acţionare senzitive şi staţiile de spălare pentru vase
WC

8352.21
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8355.11

8355.12

8350.14

8355.90

8352.690
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■

■

■

■

■
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■

■
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■
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8350.31

8350.32

Set de conectare
-- pentru legătură între cavitatea priză de perete şi cisterna cu montaj îngropat
componente
Doză de perete cu montaj îngropat, tub de protecţie, clips pentru cisterna 2H, 1F şi S
 tandard 2S
model 8350.14
L

AS

2500

1

articol
655 426

Cablu de conectare
senzitiv
-- pentru acţionare din exterior a funcţiei de spălare cu un întrerupător normal cu funcția de blocare
sau contact uscat (timp de închidere minim 350 ms)
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC m
 odel8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de
acţionare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acţionare Visign for Public 6
model 8326.15, clapetă de acţionare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de
acţionare senzitivă Visign

for M
 ore 100 model8352.11, 8352.12, clapetă de acţionare senzitivă 
Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12
model 8355.90
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L

AS

3000

1

articol
631 840
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Cablu prelungitor
-- pentru sursă de alimentare și control sau de contact Reed și control, scurgere cu preaplin cu
acţionare electrică
-- piesă de schimb pentru kit de conversie pentru pisoare model8121.020
-- potrivit pentru racord la reţeaua de alimentare model8350.11, set de programare m
 odel8350.26,
unitate de control pentru pisoar model 8121.21, Multiplex Trio-scurgere/prea-plin model 6148.5,
Multiplex Trio F-scurgere/prea-plin model 6148.1, Rotaplex Trio-scurgere/prea-plin model 6148.6
model 8352.690
L

AS

2000

1

articol
628 505

Adaptor
-- pentru sursa de alimentare redundantă pentru funcţionarea pe rețea
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC m
 odel8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de
acţionare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acţionare Visign for Public 6
model 8326.15, clapetă de acţionare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de
acţionare senzitivă Visign for More 1
 00 model8352.11, clapetă de acţionare senzitivă 
Visign for More 103 model 8355.11
componente
Adaptor, compartiment pentru baterie, 4 baterii AA
model 8355.91
V [V]

AS

6

1

articol
655 433

V = tensiune (V)
Set de programare
-- pentru !
-- piesă de schimb pentru kit de conversie pentru pisoare model8121.020
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC model8350.31, 8350.32, 8350.34
-- echipat cu pin magnetic m
 odel8350.25
componente
Suport
model 8350.26
L

AS

500

1

articol
664 053

Compartiment pentru baterie
-- piesă de schimb pentru clapetă de acţionare senzitivă Visign for M
 ore 100 model8352.12,
clapetă de acţionare senzitivă Visign for More 103 model 8355.12
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC m
 odel8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de
acţionare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acţionare Visign for Public 6
model 8326.15
-- plastic
componente
4 baterii AA
model 8350.13
V [V]

AS

6

1

articol
633 318

V = tensiune (V)
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Receptor radio
-- pentru declanşarea spălării prin recepţia unui semnal radio în combinaţie cu un suport de sprijin
pentru braţe HEWI 802.50.01... şi un kit HEWI pentru declanşarea spălării cu emisie radio
802.50.060 L pentru braţul stâng, 802.50.060 R pentru braţul drept sau în combinaţie cu suportul
de sprijin pentru braţe HEWI 801.50... şi cu kit-ul de modernizare pentru declanşarea spălării
801.50.060(radio)
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC m
 odel8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de
acţionare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acţionare Visign for Public 6
model 8326.15, clapetă de acţionare senzitivă Visign for Care model 8352.21, clapetă de
acţionare senzitivă Visign

for More 1
 00 model8352.11, clapetă de acţionare senzitivă 
Visign for More 103 model 8355.11
-- opţionale adiţionale disponibile: adaptor cablu prelungitor m
 odel8350.36
model 8350.35
frecvenţe recepţionate [MHz]

AS

868,4

1

articol
696 177

Adaptor cablu prelungitor
-- pentru conectarea unui alt semnal electric de intrare
-- potrivit pentru acţionarea spălării vaselor WC m
 odel8350.31, 8350.32, 8350.34, clapetă de
acţionare Visign for Public 5 model 8326.16, clapetă de acţionare Visign for Public 6
model 8326.15
model 8350.36
AS


1

articol
696 184

Accesorii pentru clapetele pentru elementele/modulele pentru vase WC
Set antifurt
-- pentru antifurt
-- potrivit pentru clapetă de acţionare Visign for Style 1
 0 model8315.1, clapetă de acţionare 
Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acţionare Visign for Style 12 model 8332.1, clapetă
de acţionare Visign for Style 13 model 8333.1, clapetă de acţionare Visign for Style 14
model 8334.1
-- plastic
componente
Şuruburi de fixare
model 8330.15
AS


1

articol
605 582

Set prelungitor
-- pentru tehnică de spălare cu 2 cantităţi sau start/stop, acţionare din faţă şi de sus, cisternă cu
montaj îngropat 1 sau S
 tandard 1S (pentru acoperirea mare sau pereţi verticali, acoperirea
maximă sau peretele vertical pentru Viegaswift, Steptec, V
 iega Eco P
 lus sau Viega Eco 220 m
 m
faţă de faianţa de margine, maxim pentru Viega Mono 250 mm fata marginea faianţei)
-- plastic
componente
Set de acţionare cu tije, set bolţuri cu filet
model 8310.16
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L

AS

300

1

articol
426 125
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Set prelungitor
-- pentru tehnică de spălare cu 2 cantităţi sau start/stop, acţionare din faţă şi de sus, cisternă cu
montaj îngropat 2 sau Standard 2S (pentru acoperirea mare sau pereţi verticali, acoperirea
maximă sau peretele vertical pentru Viegaswift, Steptec, V
 iega Eco P
 lus sau Viega Eco 220 m
 m
faţă de faianţa de margine, maxim pentru V
 iega Mono 250 mm fata marginea faianţei)
-- potrivit pentru clapetă de acţionare S
 tandard 1 model8180.1, clapetă de acţionare 
Visign for Public 1 model 8326.1, clapetă de acţionare Visign for Style 10 model 8315.1, clapetă
de acţionare Visign for Style 13 model 8333.1, clapetă de acţionare Visign for Style 14
model 8334.1
-- plastic
componente
Set de acţionare cu tije, set bolţuri cu filet
model 8310.12
L

AS

300

1

articol
610 791

Set prelungitor
-- pentru zidărie mare, acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
-- potrivit pentru clapetă de acţionare Visign

for More 1
 00 model8352.1, clapetă de acţionare 
Visign for More 101 model 8351.1, clapetă de acţionare Visign for More 102 model 8353.1,
clapetă de acţionare Visign for More 103 model 8355.1, clapetă de acţionare Visign for More 104
model 8354.1, clapetă de acţionare Visign for Public 2 model 8327.1, clapetă de acţionare 
Visign for Style 11 model 8331.1, clapetă de acţionare Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4,
unitate funcţională model 8332.3
componente
Unitate de cablu Bowden, set bolţuri cu filet
model 8310.83
L

AS

1000

1

articol
663 650
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T5

Set de echipare pentru pisoar
Visign for Public
Set de echipare
sifon cu tehnologie cu senzor
-- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat
-- potrivit pentru modul pentru pisoar model8121.4, V
 iega Eco P
 lus-element pentru pisoar
model 8152.4
-- opţionale adiţionale disponibile: compartiment pentru baterie m
 odel8351.11
componente
Ventil magnetic, mecanism de comandă, racord la reţeaua de alimentare, piesă de sifonare cu
ieşire orizontală şi senzor, contact Reed
date tehnice
tensiune 100–240 V AC/50–60 Hz
model 8352.2
AS


1

articol
727 925

Set de echipare
Visign for Public
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8326.2
placă de acoperire

acţionare

AS

inox periat
inox alb-alpin

inox periat
inox alb-alpin

1
1

articol
721 930
721 947

Set de echipare
Visign for Public
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal
-- acţionare non-contact cu senzor infra-roşu din partea frontală (baterie), siguranţă împotriva
vandalismului
componente
Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuş ventil electronic, baterie, ramă de
fixare, materiale de fixare
notă
cu funcţia Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare
model 8326.55
placă de acoperire

AS

inox periat
inox alb-alpin

1
1

articol
735 494
735 500

Set de echipare
Visign for Public
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal
-- acţionare non-contact cu senzor infra-roşu din partea frontală (230V)
componente
Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuş ventil electronic, racord la reţeaua de
alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare
date tehnice
tensiune 230 V/50 Hz
notă
cu funcţia Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare
model 8326.65

332

placă de acoperire

AS

inox periat
inox alb-alpin

1
1

articol
735 517
735 524

Clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare

T5

Placă de acoperire
Visign for Public
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal
-- poate fi prinsă în şuruburi pe ambele părţi, siguranţă împotriva vandalismului, nefuncţional
componente
Ramă de fixare, materiale de fixare
model 8326.7
placă de acoperire

AS

inox periat

1

T5

articol
722 050

Set de echipare pentru pisoar
Visign for Style
Set de echipare
Visign for Style 10
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
notă
Disponibil din mai 2015!
model 8315.2

1)
2)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic negru=RAL 9005
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic negru=RAL 9005
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
721 756
721 763
721 7941
721 800
721 770
721 787
721 8172
721 8242
721 8312
721 8482

Disponibil din aprilie 2015!
Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for Style 11
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de
fixare
model 8331.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
598 501
598 518
598 525
598 532
598 549
598 6551
598 6621
598 6791
598 6861

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Set de echipare
Visign for Style 12
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de
fixare
model 8332.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
598 747
599 256
599 263
599 270
599 287
599 2941
599 3001
599 3171
599 3241

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for Style 13
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8333.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
654 771
654 788
654 795
654 801
654 818
654 8251
654 8321
654 8491
654 8561

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for Style 14
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- plastic
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8334.2

1)

334

placă de acoperire

acţionare

AS

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

plastic alb-alpin
plastic cromat
plastic pergamon
plastic cromat mat
plastic culoarea inoxului
plastic culoare specială
plastic culoare efect
plastic culoare metalică
plastic placat cu aur

1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
654 566
654 573
654 580
654 597
654 603
654 6101
654 6271
654 6341
654 6411

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
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Set de echipare pentru pisoar
Visign for More
T5

Set de echipare
Visign for More 100
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, ramă de fixare, materiale de fixare, cartuş ventil
model 8351.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
599 331
599 348
599 355
599 3621
599 3791
599 386
599 393
630 928

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for More 100
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- opţionale adiţionale disponibile: compartiment pentru baterie m
 odel8351.11
-- metal, sticlă
-- acţionare non-contact cu senzor infra-roşu din partea frontală (230V)
componente
Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuş ventil electronic, racord la reţeaua de
alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare
date tehnice
tensiune 230 V/50 Hz
notă
cu funcţia V
 iega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare
model 8351.65
g

placă de acoperire

AS

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

aluminiu alb-alpin
aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare specială
aluminiu culoare efect
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

articol
735 531
735 548
735 555
735 562
735 579
735 586
735 593
735 609
735 616
735 623
735 630

Set de echipare
Visign for More 102
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8353.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
599 409
599 416
599 423
599 4301
598 9761
598 983
598 990
630 935

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!
335

Set de echipare
Visign for More 103
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal, sticlă
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8355.2

1)

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
aluminiu cromat
aluminiu cromat
aluminiu cromat

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
605 865
605 872
605 889
605 8961
605 9021
605 919
605 926
630 942

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Set de echipare
Visign for More 103
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- opţionale adiţionale disponibile: compartiment pentru baterie m
 odel8351.11
-- metal, sticlă
-- acţionare non-contact cu senzor infra-roşu din partea frontală (230V)
componente
Placă de acoperire, mecanism de comandă electronic, cartuş ventil electronic, racord la reţeaua de
alimentare, ramă de fixare, materiale de fixare
date tehnice
tensiune 230 V/50 Hz
notă
cu funcţia Viega Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare
model 8355.65
g

placă de acoperire

AS

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur
sticlă/gri deschis
sticlă /neagră
sticlă/verde mentă

1
1
1
1
1
1
1
1

articol
735 647
735 654
735 661
735 678
735 685
735 692
735 708
735 715

Set de echipare
Visign for More 104
-- pentru sistem de spălare pentru pisoar
-- metal
-- acţionare manuală din faţă sau de sus
componente
Clapetă de acţionare, cartuş ventil, ramă de fixare, materiale de fixare
model 8354.2

1)

336

placă de acoperire

acţionare

AS

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur

aluminiu cromat
aluminiu cromat mat
aluminiu culoarea inoxului
aluminiu culoare metalică
aluminiu placat cu aur

1
1
1
1
1

articol
599 003
599 010
599 027
599 0341
599 0411

Perioadă de livrare pentru comenzi speciale individuale: 6 săptămâni, nereturnabil!

Clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare
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Rame de montaj ale clapetelor de acţionare pentru pisoar pentru montaj la nivel
faianţei
T5

Ramă pentru montaj îngropat
Visign for Style
-- pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei pentru clapete de pisoar
-- potrivit pentru set de echipare Visign for Style 1
 1 model8331.2, set de echipare 
Visign for Style 12 model 8332.2, set de echipare Visign for Style 14 model 8334.2
-- plastic
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega Eco P
 lus)!
model 8330.22
versiune

AS

cromat

1

articol
643 089

Ramă pentru montaj îngropat
Visign for More
-- pentru montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei pentru clapete de pisoar
-- potrivit pentru set de echipare Visign for More 100 model8351.2, set de echipare 
Visign for More 102 model 8353.2, set de echipare Visign for More 104 model 8354.2
-- plastic
notă
rama de montaj al clapetei de acţionare la nivelul faianţei poate fi folosită doar pentru sistemele
Viega cu montaj în structura de gips-carton (Viegaswift, Steptec şi V
 iega Eco P
 lus)!
model 8350.24
versiune

AS

cromat

1

articol
643 102

Accesorii pentru clapetele de acţionare pentru pisoar
Set antifurt
-- pentru antifurt
-- potrivit pentru set de echipare Visign for Style 1
 1 model8331.2, set de echipare 
Visign for Style 12 model 8332.2, set de echipare Visign for Style 13 model 8333.2, set de
echipare Visign for Style 14 model 8334.2
-- plastic
componente
Şuruburi de fixare
model 8330.16
AS


1

articol
605 599

337

