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Viega Eco Plus

Montaj îngropat / tehnica în
spatele peretelui

Sistem de instalaţii în faţa peretelui pentru structuri de
susţinere construite de către beneficiar în construcții
comerciale, cu elemente premontate pentru obiecte
sanitare.
Elemente Viega Eco Plus
■■ Construcţie cadru din oţel robustă, acoperită cu strat de
pulbere
■■ Fixare în structuri de susţinere din metal şi lemn, direct pe
perete, cu două puncte de fixare sau cu şine de montaj
■■ Reglabil în trepte în adâncime constructivă între
150–200 mm – cu tije filetate M10 până la 500 mm
■■ Picioare de sprijin adecvate pentru profil C 50 m
 m şi 75 mm
■■ Dispozitive de atenuare acustică pentru fixarea tuturor
geamurilor de perete Viega
Livrabile şi ca elemente de colţ
■■ WC
■■ Lavoar
■■ Bideu
■■ Pisoar
Cerinţe de protecţie fonică
Testat pentru izolarea fonică la Institutul Fraunhofer pentru
Fizica Construcţiilor din Stuttgart conform D
 IN 4109.
Cerinţe de protecţie contra incendiilor
Cu certificare ABP pentru perete separator EI 90 conform
EN 13501‑2.
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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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Elemente pentru vasul WC
Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, ajustarea înălţimii blocului ceramic, accesibil
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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! ** doar pentru
înălţimea de 1130 mm
model 8161.2
H

AS

1130

1/12

articol
606 664

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
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 8130.2

H = înălţime
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Elemente pentru vas WC cu caracteristici speciale
Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
suporţi de laterali de fixare extensibili
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, ajustarea înălţimii blocului ceramic, accesibil
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element şi
blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, suporţi de laterali de fixare
extensibili
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 8136.2
H

AS

1130

1/12

articol
622 176

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 1F (8 c
 m), cot pentru vasul WC DN90 din PE, racord pentru vasul
WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante
pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru
aplicarea elementului de fixare al suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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 8108.1
H

AS

1130

1/10

articol
664 077

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu record pentru ventilaţie pe ţeava de spălare
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 1F (8 cm), ţeavă de spălare cu racord pentru ventilaţie DN50, cot
pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare
pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile,
orificiu Ø
 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de
fixare al suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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 8108.8
H

AS

1130

1/10

articol
690 137

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, ajustarea înălţimii blocului ceramic, accesibil
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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 8161.45

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru clapete de acţionare Visign, vas WC cu montaj suspendat
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 m
 m
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
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 8130.45
H

AS

830

1/12

articol
718 992

H = înălţime
Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
cu volumul mare de spălare pre-setat la aprox. 4,5 l
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 1F (8 c
 m), cot pentru vasul WC DN90 din PE, panouri de fonoizolare
pentru vasele WC, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi
auto-filetante pentru fixare pe profile, ajutaj pentru aliniere
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
Clapete de acţionare şi accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase
WC şi pisoare!
model 8108.45
H

AS

1130

1/10

articol
686 185

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
pentru vasul WC Duravit SensoWash
-- pentru vas WC Duravit SensoWash, clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, ajustarea înălţimii blocului ceramic, accesibil
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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 8161.95
H

AS

1130

1/12

articol
699 451

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
pentru vasul WC Duravit SensoWash
-- pentru vas WC Duravit SensoWash, clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă şi de sus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2L, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
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, 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 8130.95

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
ajustabil pe înălţime după montaj
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- fără placă de acoperire model8040.21
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, înălţime reglabilă pentru vasul WC, accesibil
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, racord flexibil la 9
 0° pentru vasul WC DN90 (ajustabil) din PE,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 m
 m
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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! Funcţie de ajustare
pe verticală menţionată mai sus trebuie utilizat capacul din inox m
 odel8040.21!
model 8161.21
H

AS

1130

1/12

articol
700 652

H = înălţime

Placă de acoperire
-- potrivit pentru Steptec-modul pentru vasul WC model8461.21, Viega Eco P
 lus-element pentru
vasul WC model 8161.21
-- inox
notă
Pentru utilizarea elementelor de vas WC care au înălţimea reglabilă după montaj!
model 8040.21
L

B

g

versiune

AS

460

390

2,5

mătuit

1

articol
703 387

B = lăţime
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
ajustabil pe înălţime
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- potrivit pentru placă de acoperire model8356.8
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
-- fără: placă de acoperire
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, arc de presiune, racord flexibil la 9
 0° pentru vasul WC DN90
(ajustabil) din PE, piesă excentrică DN90/100 din PE, materiale de fixare pentru element şi blocul
ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm pentru fixarea în
construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braţ
(model8169), ajutaj pentru aliniere
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
reglare individuală 80 mm
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! Pentru montajul fin
este necesară plăcuţa de acoperire menţionată! Pentru ceramică cu greutatea peste 28 k
 g trebuie
comadta suplimentar o dozî de gaz!
model 8161.22
H

AS

articol

1130

12

708 764

H = înălţime

Placă de acoperire
-- potrivit pentru Viega Eco Plus-element pentru vasul WC model 8161.22
-- sticlă
componente
Cu buton de acţionare pentru ajustarea individuală a înălţimii vasului WC, racord pentru vasul WC
model 8356.8
L

B

g

versiune
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6
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Viega Eco Plus-Element pentru vasul WC
pentru vas WC stativ sau de copii
-- pentru vas WC stativ sau pentru copii, clapete de acţionare Visign
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2H, racord pentru ţeava de spălare cu mufă de racordare
45x230 mm, materiale de fixare pentru element (de pardoseală), şuruburi auto-filetante pentru
fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru
aplicarea elementului de fixare al suportului de braţ (model8169.2), ajutaj pentru aliniere
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 8161.15
H

AS

1130

1/12

articol
705 831

H = înălţime

Viega Eco Plus-Chair-Bracket
-- pentru vas WC cu montaj suspendat, cisterna 2H, cisterna 2L, cisterna 1F (8 cm)
componente
Ramă din oţel vopsit, materiale de fixare pentru element şi blocul ceramic, fixarea cotului ţevii de
spălare
model 8308.17
B

H

AS

500

485

1

articol
734 053

B = lăţime
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Suport de sprijin
Viega Eco Plus-Suport de sprijin
-- pentru distanţa > 490 mm, fixare pe şine de montaj model8001 sau direct pe perete
-- oţel protejat cu vopsea
componente
Materiale de fixare, ajutaj pentru aliniere
model 8165
H

AS

830–1300

1/100

articol
704 100

H = înălţime gamă

Elemente pentru lavoar
Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, module reglabile pe înălţime şi fono-izolate pentru suporţi de armături Viega,
cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale de fixare pentru element (de
pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169), ajutaj pentru aliniere
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere m
 odel8113.21!
model 8164

H = înălţime

280

H

AS

1130

1/10

articol
641 023

Viega Eco Plus

T3

Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere
DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi
blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm pentru fixarea în
construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model8113.21!
model 8162
H

AS

860

1/10

articol
613 297

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
cu cutie de conexiune cu montaj îngropat
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi
auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din
lemn, ajutaj pentru aliniere
componentele cutiei de conexiune cu montaj îngropat
Sifon cu înălţime ajustabilă, garnitură din cauciuc DN 40/30, 2 treceri prin perete, 2 robineţi colţari
cu filet cu auto-etanşare G½ –G⅜, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie pentru
ţevi din cupru Ø 10 mm, 2 ţevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată
300 mm, capac din plastic cromat pentru cutia de racordare cu montaj îngropat, materiale de
fixare
notă
Disponibil din iunie 2015!
model 8168
H

AS

1130

1

articol
734 831

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
ajustabil pe înălţime
-- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar, lavoar cu orificiu pentru baterie
-- potrivit pentru placă de acoperire model8064.22
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
-- accesibil
-- fără: placă de acoperire
componente
Ramă din oţel vopsit, arc de presiune, furtunuri flexibile de racordare, cutie de conexiune cu
montaj îngropat cu sifon regalbil pe înălţime, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, 2 treceri prin perete,
2 robineţi colţari cu filet cu auto-etanşare G½ –G⅜, soclu ascuns pentru asigurarea butonului de
ajustare individuale a înălțimii lavoarului, materiale de fixare pentru element şi blocul ceramic,
şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu
rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
date tehnice
reglare individuală 200 mm
notă
Pentru montajul fin este necesară plăcuţa de acoperire menţionată! Disponibil din iunie 2015!
model 8164.21
H

AS

1130

1

articol
736 903

H = înălţime

Placă de acoperire
-- potrivit pentru Viega Eco Plus-element pentru lavoar model 8164.21
-- sticlă
componente
Buton cu rozetă pentru ajustarea înălţimii lavoarului, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin
compresie pentru ţevi din cupru Ø 10 mm, 2 ţevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din
alamă cromată 300 mm, capac din plastic cromat pentru cutia de racordare cu montaj îngropat
notă
Disponibil din iunie 2015!
model 8064.22
L

B

g

versiune

AS

780

720

6

sticlă/gri deschis

1

B = lăţime
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articol
736 910
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Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru montaj aparent
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, fixare fono-izolantă pentru
suportul pentru armături, cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale de
fixare pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe
profile, placă de racordare a armăturilor ajustabilă pe înălţime şi suport pentru sifon, orificiu
Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model8113.21!
model 8156
H

AS

1300

1/16

articol
461 782

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru armături de perete cu montaj îngropat
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, element de montaj ajustabil pe înălţime şi adâncime pentru coturilor cu talpă,
cot de scurgere DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de
pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model8113.21!
model 8156.1
H

AS

1300

1/16

articol
668 471

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe perete
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, suport universal pentru sifoane
cu montaj îngropat, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, materiale de fixare pentru
element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, placă de
racordare a armăturilor ajustabilă pe înălţime şi suport pentru sifon, orificiu Ø
 1
 1 mm pentru fixarea
în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
Suport universal pentru sifoane cu montaj îngropat pentru: sifoane cu placă de mascare cromată
(model5633.1), sifoane cu placă de mascare albă (model5633.2)! Pentru modelele de lavoare
Keramag „Parcelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ scurgerea trebuie comandată la Keramag - următoarele
modele: sifon cu montaj îngropat şi placă de mascare Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna 521 423!
model 8157
H

AS

1300

1/16

articol
461 799

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru lavoar
-- pentru pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, suport universal pentru sifoane cu montaj îngropat, module reglabile pe
înălţime şi fono-izolate pentru suporţi de armături Viega, materiale de fixare pentru element (de
pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al
suportului de braţ (model8169), ajutaj pentru aliniere
notă
Suport universal pentru sifoane cu montaj îngropat pentru: sifoane cu placă de mascare cromată
(model5633.1), sifoane cu placă de mascare albă (model5633.2)! Pentru modelele de lavoare
Keramag „Parcelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ scurgerea trebuie comandată la Keramag - următoarele
modele: sifon cu montaj îngropat şi placă de mascare Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna 521 423!
model 8158

H = înălţime

284

H

AS

860
1130

1/10
1/10

articol
654 481
461 805
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Elemente pentru spălător
Viega Eco Plus-Element pentru spălător
-- pentru spălător
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, placă de racordare a armăturilor ranforsată, fixare fono-izolantă pentru
suportul pentru armături, cot de scurgere DN50, materiale de fixare pentru element (de pardoseală)
şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, placă de racordare a armăturilor
ajustabilă pe înălţime şi suport pentru sifon, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame
din lemn sau pentru aplicarea elementului de fixare al suportului de braţ (model8169), ajutaj pentru
aliniere
model 8159
H

AS

1300

1/16

articol
461 812

H = înălţime
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Prezentare generală a compatibilităţii cu pisoare ceramice
Pisoare ceramice care pot fi conectate cu Viega Eco Plus-element pentru pisoar model 8164.5
Producător

Serie

Nr. model/Nr. articol

Înălţime 1130 mm

Înălţime 1300 mm

Duravit

Architect
Architect
Ben
Bill
Caro
D-Code
Duraplus
Fizz
Fizz
Katja
Starck 1
Starck 1
Starck 3
Starck 3

082037
081837
084737
085135
083630
082930
083036
082335
082336
083232
083432
083532
082135
082725

x
x
x
o
x
o
x
x
x
o
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ideal Standard

Esprit
Esprit
Pindar
Privo
San Remo
Venice

K 5516
K 5517
K 5509
K 5535
R 3811
K 5584

x
o
x
o
x
o

x
o
x
x
x
x

Keramag

Aller
Centaurus
Corso
Flow
Flow
Mondo
Mondo
Pareo
Pareo
Renova Nr. 1

23 65 00
23 64 50
23 92 00
23 59 00
23 59 20
23 94 00
23 95 00
23 61 00
23 62 00
23 53 00

x
x
o
x
o
x
o
o
x
x

x
x
x
x
o
x
x
x
x
x

Laufen

CAPRINO
CASA
CASA
LEMA
TAMARO
VILA
VILA

842061
840141
840145
840193
840090
841141
841142

x
x
o
x

x
x
x
x
x
o
x

Sphinx

Eurobase 70
Sphinx 280

S860010
S860080

x
x

x
x

V&B

Arriba
Aveo
Bellevue
Century
Editionals
Hommage
Magnum
Oblic
Oblic
Omnia architectura
Omnia Classic
Omnia Classic (compact)
Omnia Classic (compact)
Omnia pro
Omnia pro
Pure Stone
Sentique
Stratos
Subway
Subway
Sunberry
Sunberry

7566 01
7514 21
5564 01
7553 01
5564 01
7553 01
7533 01
7531 0L
7531 0R
5574 00
7527 00
7557 00
7557 01
7507 00
7503 00
7514 21
7513 01
7513 01
7513 01
7513 00
7513 00
7513 01

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
o
x
x
o
o
o
o
x
x
o

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o
o
o
x
x
o

- nu este posibil
286

x posibil fără restricții

o posibil într-o măsură limitată, vă rugăm să contactaţi biroul tehnic!
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Elemente pentru pisoare
Viega Eco Plus-Element pentru pisoar
-- pentru conectare la setul de achipare Visign (cu acţionare manuală sau senzitivă)
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, racorduri de armături
cu filet interior ½, cot de scurgere DN50, set racordare pisoar, materiale de fixare pentru element
(de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 m
 m
pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
înălţimea maximă a ieşirii pisoarului de la pardoseala finită = 8
 80 mm! Clapete de acţionare şi
accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8164.5
H

AS

1130
1300

1/12
1/10

articol
461 843
611 934

H = înălţime

Viega Eco Plus-Element pentru pisoar
sifon cu tehnologie cu senzor
-- potrivit pentru set de echipare sifon cu tehnologie cu senzor m
 odel8352.2
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, cot de scurgere
DN50, închidere, piesă de spălare, racorduri de armături cu filet interior ½, set racordare pisoar,
flanşă pentru hidroizolare auto-adezivă, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi
blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm pentru fixarea în
construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
model 8152.4
H

AS

1130

1

articol
727 918

H = înălţime
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Elemente pentru bideu
Viega Eco Plus-Element pentru bideu
-- pentru bideu cu montaj suspendat
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega E
 co P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, module reglabile pe înălţime şi fono-izolate pentru suporţi de armături Viega,
cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe înălţime, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale de fixare
pentru element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile,
orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere m
 odel8113.21!
model 8167.6
H

AS

830
1130

1
1

articol
736 958
727 901

H = înălţime

Elemente de fixare
Viega Eco Plus-Element de fixare
-- pentru accesorii, instalaţii în spetele zidului accesibile
-- potrivit pentru Viega E
 co Plus-element pentru vasul WC model8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95
componente
Ramă din oţel vopsit, panou din placaj s=30 mm rezistent la umezeală, materiale de fixare pentru
element, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 11 mm pentru fixarea în
construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
model 8169.2

H = înălţime

288

H

AS

1130

1

articol
683 719
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Viega Eco Plus-Element de fixare
-- pentru accesorii, instalaţii în spetele zidului accesibile
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, panou din placaj s=30 mm rezistent la umezeală, materiale de fixare pentru
element (de pardoseală), şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm pentru
fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj pentru aliniere
model 8169
H

AS

1130

1/25

articol
455 736

H = înălţime

Elemente de bază
Viega Eco Plus-Element de bază
-- potrivit pentru modul pentru pisoar model8119.3, 8126, suport pentru armături m
 odel8062.1,
8063.0, 8064
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, materiale de fixare pentru element (de pardoseală), şuruburi auto-filetante
pentru fixare pe profile, orificiu Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, ajutaj
pentru aliniere
model 8162.5
H

AS

980
1130
1300

1/10
1/10
1/16

articol
704 094
461 751
461 7681

H = înălţime
* doar pentru înălţimi de construcţie de 1300 mm

1)
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Elemente colţare
Viega Eco Plus-Element colţar pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare Visign
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna 2C, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP,
adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru element şi
blocul ceramic, ajutaj pentru aliniere
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. 6–7,5 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! ** doar pentru
înălţimea de 1130 mm
model 8141.2
H

AS

980
1130

1/10
1/10

articol
606 7181
606 7252

H = înălţime
În funcţie de vasul WC se poate întâmpla ca atunci când capacul este deschis acesta să acopere
parţial plăcuţa de acţionare!
2)
ajustarea înălţimii blocului ceramic
1)

Viega Eco Plus-Element colţar pentru lavoar
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
componente
Ramă din oţel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere
DN40/50, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale de fixare pentru element şi blocul ceramic,
ajutaj pentru aliniere
model 8142

H = înălţime gamă

290

H

AS

articol

980–1130

1/8

566 951
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Viega Eco Plus-Element colţar pentru bideu
-- pentru bideu cu montaj suspendat
componente
Ramă din oţel vopsit, module reglabile pe înălţime şi fono-izolate pentru suporţi de armături Viega,
cot de scurgere DN40/50 ajustabil pe înălţime, garnitură din cauciuc DN 4
 0/30, materiale de fixare
pentru element şi blocul ceramic, ajutaj pentru aliniere
model 8143
H

AS

articol

980–1130

1/8

566 968

H = înălţime gamă

Viega Eco Plus-Element colţar pentru pisoar
-- pentru pisoar cu sistem de spălare cu montaj îngropat, conectare la setul de achipare Visign (cu
acţionare manuală sau senzitivă)
componente
Ramă din oţel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, racorduri de armături
cu filet interior ½, cot de scurgere DN50, ţeavă de spălare, piesă de alimentare, flanşă pentru
hidroizolare auto-adezivă, materiale de fixare pentru element şi blocul ceramic, ajutaj pentru
aliniere
notă
înălţimea maximă a ieşirii pisoarului de la pardoseala finită = 8
 80 mm! Clapete de acţionare şi
accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8144
H

AS

1130
1300

1/8
1/10

articol
566 975
611 941

H = înălţime
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Viega Eco Plus-Element colţar pentru pisoar
-- pentru pisoar „Joly“ sau „Visit“ (Keramag), conectare la setul de achipare Visign (cu acţionare
manuală)
componente
Ramă din oţel vopsit, set de instalare pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, racorduri de armături
cu filet interior ½, cot de scurgere DN50, flanşă pentru hidroizolare auto-adezivă, materiale de
fixare pentru element şi blocul ceramic, ajutaj pentru aliniere
notă
înălţimea maximă a ieşirii pisoarului de la pardoseala finită = 8
 80 mm! Clapete de acţionare şi
accesorii: grupa de produse clapete de acţionare şi accesorii pentru vase WC şi pisoare!
model 8145
H

AS

articol

1130

1/8

566 982

H = înălţime

Elemente pentru vasul WC, elemente pentru lavoar
Viega Eco-Element pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare V
 isign for Public 1, V
 isign for Style 1
 0, 13, 14 şi Standard
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna S
 tandard 2S, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din
PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru
element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu
Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn
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 8180.26

H = înălţime

292

H

AS

1130

1/12

articol
606 688
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Viega Eco-Element pentru vasul WC
-- pentru clapete de acţionare V
 isign for Public 1 şi Standard
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
-- acţionare din faţă, tehnica start/stop
componente
Ramă din oţel vopsit, cisterna S
 tandard 2S, cot pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din
PP, adaptor excentric DN90/100 din PP, racord pentru vasul WC, materiale de fixare pentru
element (de pardoseală) şi blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu
Ø 11 mm pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn
componentele cisternei
Robinet colţar cu racord pre-montat cu fi½, set ventil de umplere, set ventil de scurgere
date tehnice
volum mare de spălare aprox. 6 l, 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 8180.25
H

AS

1130

1/12

articol
606 671

H = înălţime

Viega Eco-Element pentru lavoar
-- pentru lavoar cu orificiu pentru baterie
-- pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: V
 iega Eco P
 lus-set de fixare
model 8173
componente
Ramă din oţel vopsit, fixare fono-izolantă pentru suportul pentru armături, cot de scurgere
DN40/50, garnitură din cauciuc DN 40/30, materiale de fixare pentru element (de pardoseală) şi
blocul ceramic, şuruburi auto-filetante pentru fixare pe profile, orificiu Ø
 1
 1 mm pentru fixarea în
construcţii cu rame din lemn
notă
* Adâncimea de instalare de 75 mm este posibilă doar folosind cotul de scurgere model8113.21!
model 8180.61
H

AS

1130

1/10

articol
670 986

H = înălţime
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Accesorii de fixare
Viega Eco Plus-Set de fixare
-- pentru fixarea elementelor
Viega Eco Plus/Viega Eco în linie,
montaj individual direct pe
structură, montaj colţar pe pereţi
masivi sau profile de fixare
-- potrivit pentru şină de montaj
model 8001
-- reglabil în adâncime 75–200 mm,
posibilitate de fixare pe lemn,
găuri lungi
model 8173
Viega Eco Plus-Set de fixare
-- pentru montaj individual al
elementelor Eco Plus/Eco pe
pereţi masivi
-- reglabil în adâncime până la
200 mm
model 8180.73

Viega Eco Plus-Profil de montaj
la 45°
-- oţel zincat
componente
Materiale de fixare, şuruburi
auto-filetante pentru plăci de
gips-carton
model 8077

Profil de montaj la 90°
-- oţel zincat
-- fără: materiale de fixare
model 8076
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B = lăţime
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BS = b
 ucăţi într-un set

Viega Eco Plus-Set de montaj
-- pentru fixarea elementelor Eco
Plus pe pardoseală sau de perete
-- oţel zincat
componente
Set picioare sprijin, gama de
ajustare 0–400 mm
model 8310.68

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

BS

articol
332 402
284 459

Viega Eco Plus
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Set de fono-izolaţie
-- pentru fono-izolare a piesei de fixare pentru elementele Viega Eco şi Steptec, fono-izolare faţă de
încăperea vecină
-- potrivit pentru Steptec-şină de montaj model 8401, Viega Eco Plus-set de fixare model 8173
-- cauciuc
componente
Panouri de fonoizolare pentru vasele WC, 10 seturi de izolare (pentru fixare pe perete şi pe
pardoseală)
model 8310.52
BS

AS

10

1

articol
636 395

BS = b
 ucăţi într-un set
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