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Kiteljesedés a részleteknek köszönhetően.  
Viega Visign működtetőlapok.

Csempesíkban
Csempesíkkal egy szintbe történő beépítés – a felület és a működtetés korszerű egysége. 4. oldal

Érintésmentes
szenzitív – higiénia és működtetési kényelem ujjlenyomatok nélkül. 6. oldal

Luxus
Visign for More – Visign-sorozat a formával, a működéssel és az anyaggal szembeni
legmagasabb követelményekre. 8. oldal

Letisztult stílus
Visign for Style – Visign-sorozat az esztétika hangsúlyozására a fürdőszobában. 18. oldal

Egy helyiség arculatát a színek, a fény és a 
berendezés határozza meg. Karaktert azon-
ban csak a részletek kölcsönöznek neki. 
Az olyan részletek, mint pl. a Viega Visign 
mű ködtetőlapjai.

Az exkluzív, de mégis visszafogott forma-
tervezés korlátlan szabadságnak nyit teret. 
A kezelés maximális kényelméről a háttér-
ben meghúzódó technika gondoskodik. 
A tulajdonságok eredője az egyébként 
csak használati terméket így tökéletes 
részletté emeli.
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A jó formatervezésnek nem kell kérkedő -
nek lennie ahhoz, hogy kellemesen kitűnjön. 
Ezt igazolják a Visign működtetőlapok 
csempesíkkal egy szintbe eső változatai.  
A lekerekített sarkú lapok kivételével a  
Visign for More és a Visign for Style soro - 
zat működtetőlapjai úgy szerelhetők be, 
hogy azok tökéletes síkot alkotnak a fallal. 
Csak a nyomógombok állnak ki a falsíkból. 
Ennek köszönhetően a működtetőlapok 
harmonikusan belesimulnak az őket körül-
vevő csempék alkotta képbe.

Ezt olyan beépítőkeret teszi lehetővé, ami 
könnyen összehangolható a különböző 
vastagságú csempékkel. Még ennél is több: 
A Visign for Style 12-höz való, ter mészetes 
kövekhez használható működtető egység 
a felhasznált csempe felülettel egy szintbe 
eső működtetőként történő beépítését is 
lehetővé teszi. Így folytonos kőfelület vagy 
más hasonlóan szokatlan anyag használ-
ható a fürdőszoba kialakításában.

Csempesíkban:  
a csempesíkkal egy szintbe eső működtető.

Csempesíkkal egy szintbe 
történő beépí tőkeret  
Visign for More lapokhoz
WC 643 096
vizelde 643 102

Csempesíkkal egy szintbe 
történő beépí tőkeret  
Visign for Style lapokhoz
WC 643 072
vizelde 643 089

Működtető egység  
természetes kőlapokhoz
WC 645 182
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

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

Visign for More 100 sensitive  
ESG*, átlátszó/világosszürke
WC 622 671
Vizelde 735 616

Visign for More 100 sensitive  
ESG*, parszol/fekete
WC 615 895
Vizelde 735 623

Visign for More 105 sensitive  
ESG*, fehér/törtfehér
WC 759 063

Visign for Style sensitive
Műanyag, mélyfekete
WC 759 070

* Egyrétegű biztonsági üveg
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A WELL-címke színkódja azt 
jelzi, hogy milyen hatékonyan 
vezérli egy szerelvény a víz-
felhasználást. A Viega Visign 
for More sensitive működte-
tőlapjai a legjobb értékeket 
érik el.

Érintésmentes: Visign for More sensitive  
és Visign for Style sensitive.
Próbálja ki az elektronikus öblítés előnyeit: 
tökéletes higiénia, nincsenek ujjlenyomatok, 
csak egy teljesen sík, könnyen tisztítható 
felület. Már a kéz közelítése is elegendő a 
kisebb vagy nagyobb öblítési mennyiség 
aktiválásához. Ez szüli azt a kompromisz-
szummentes kényelmet, ami a WELL-cím-
ke tanúsága szerint, még jelentős vízmeg-
takarítással is jár. 

A Visign for More sensitive működtetőlapok 
különösen visszafogottak. Az elektronikus 
működtetés miatt nincsenek kiemelkedő 
nyomógombok. Így a működtetőlap kinyúl-
ása a falsíkból mindössze 7 mm. Az üveg 
pedig könnyedséget és ragyogást kölcsö-
nöz mindehhez.

Visign for More 100 sensitive
A kerek működtetőmezők grafikai kont-
rasztot képeznek a működtetőlap egyenes 
vonalaival szemben. Ez a redukált formanyelv 
a hozzá tartozó infravörös technikát alkal-
mazó vizelde-működtetőnél is folytatódik.

Visign for More 105 sensitive
Lágy kontúrjaival és lekerekített sarkaival 
a Visign for More 105 sensitive sorozat 
tökéletesen illeszkedik az organikus fürdő-
szobai kompozíciókba. Az összképet a 
selyemfényű részletek és a kiváló minőségű 
fehérüveg használata teszi teljessé.

Visign for Style sensitive
A Visign for Style sensitive a Visign for 
Style jól bevált megjelenésén alapul, azon-
ban teljesen érintésmentesen működik. A 
kiváló minőségű, lumineszcens lakk hasz-
nálata révén a takarólap sötét helyiségek-
ben a tájékozódást is segíti. Ráadásul 
mindezt fényforrás használata nélkül.



Visign for More 105 sensitive  
ESG*, fehér/törtfehér
WC 759 063
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Az Ön fürdőszobájában nincs hely a kompromisszumok számára. 
A Visign for More ezért minden tekintetben a tökéletességre 
helyezi a hangsúlyt: kezdve a formatervezés végző híres Artefakt 
stúdiótól a modern technikán át egészen a kiváló minőségű fém 
és üveg alapanyagokig. A Visign for More működtetőlapok ezért 
a legmagasabb esztétikai és kényelmi igényeket is kielégítik.

Luxus:  
Visign for More.
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Visign for More 105 
Fém, krómozott
WC  758 844
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Visign for More 100.

A lebegésszerű optikai hatás az egyenes, 
sík felületekkel különös könnyedséget ad a 
Visign for More 100 működtetőlapnak. A 
működtetés a lap enyhe megnyomásával 
történik. 

 ■ csempesíkkal egy szintbe helyezhető 
hátsó borítólemez

 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetéssel

 ■ Visign for More 100 sensitive érintés-
mentes működtetőként is kapható

Fém, nemes matt
WC  597 443
Vizelde  599 348

Fém, nemesacél színek
WC  597 450
Vizelde  599 355

ESG*, parszol/fekete
WC  597 498
Vizelde  599 393

ESG*,  
átlátszó/világosszürke
WC  597 481
Vizelde  599 386

*  Egyrétegű  
biztonsági üveg
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Itt és a 11. oldalon:
Fém, krómozott
WC  597 436
Vizelde  599 331
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Itt és a 13. oldalon:
ESG* parszol/fekete
WC  597 429
Vizelde  599 393
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Visign for More 101.

A kiváló minőségű alapanyag a tiszta  
vonalvezetéssel kortalan formát képez. 
Rendkívül hatásosan bizonyítja ezt leegy-
szerűsített formájával a Visign for More 101. 
A WC-öblítés nagy és kis mennyiségeit az 
egymás fölé helyezett nyomólapok vezérlik. 

 ■ csempesíkkal egy szintbe helyezhető 
hátsó borítólemez

 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetővel

 ■ Visign for More 100 vizelde-működte-
tőhöz illeszkedik

Fém, krómozott
WC  597 368
Vizelde  599 331

Fém, nemesacél színek
WC  597 382
Vizelde  599 355

Fém, nemes matt
WC  597 375
Vizelde  599 348

ESG*,  
átlátszó/világosszürke
WC  597 412
Vizelde  599 386
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Itt és a 15. oldalon:
Fém, krómozott
WC  598 457
Vizelde  599 003

Fém, nemesacél színek
WC  598 471
Vizelde  599 027

Fém, nemes matt
WC  598 464
Vizelde  599 010

A Viega Visign-sorozat formatervezési 
klas szikusa nemes anyagokkal és redukált 
formanyelvvel hat ránk. A Visign for More 
104 markáns megjelenése a Visign Multiplex 
Trio MT3 kádkészletnél is folytatódik és 
sok szerelvénygyártó időtálló termékeivel 
harmonizál.

 ■ csempesíkkal egy szintbe is szerelhető
 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetővel

Visign for More 104.
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Itt és a 17. oldalon:
ESG*, fehér/törtfehér
WC  758 820

ESG*, fehér/törtfehér
WC  758 820

ESG*, parszol/fekete
WC  758 837

Fém, krómozott
WC  758 844

Fém, nemes matt
WC 758 950

Modern, lágy kontúrokkal és lekerekített 
sarkokkal rendelkező dizájn és kiváló mi-
nőségű, precízen megmunkált anyagok: A 
fehér Visign for More 105 megjelenése 
éppolyan meggyőző, mint a mögötte rej-
tőző, kipróbált technológia.

 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetővel

Visign for More 105.

*  Egyrétegű biztonsági üveg



17



Akár családi fürdőszobáról, vagy félig nyilvános vizesblokkról 
legyen szó, a Visign for Style sorozat működtetőlapjai nem csak 
kényelmes kezelésükről és megbízható működésükről győznek 
meg bennünket. A nyomólapok üde hangsúllyal dobják fel a 
fürdőszobát és csak úgy mellékesen bizonyítják, hogy a töké-
letesség nem csak a luxus tartozéka.

Letisztult stílus:  
Visign for Style.
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Visign for Style 11
Műanyag, fehér-alpin
WC 597 108
Vizelde 598 501
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Visign for Style 10.

Műanyag,  
nemesacél színű
WC  597 054
Vizelde 721 787

Műanyag,  
krómozott
WC  596 323
Vizelde 721 763

Műanyag,  
nemes matt
WC  596 347
Vizelde 721 770

Műanyag,  
pergamon/camee
WC  596 330
Vizelde 721 800

A Visign for Style 10 nem csak a formater- 
vezésével hat, hanem a tapinthatóságával 
is. Az ellentétesen íves kiképzésű kétöblí-
téses nyomógombok vonzzák az érintést.

 ■ csempesíkkal egy szintbe is helyezhető
 ■ 2-mennyiséges mechanikus öblítés-
technika

Itt és a 21. oldalon:
Műanyag, fehér-alpin
WC 596 316
Vizelde 721 756

Műanyag, 
mélyfekete
WC 686 543
Vizelde 721 794

Egyrétegű  
biztonsági üveg
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22

Műanyag,  
nemes matt
WC  597 139
Vizelde  598 532

Műanyag,  
krómozott
WC  597 115
Vizelde  598 518

Műanyag,  
alpin fehér
WC  597 108
Vizelde  598 501

Visign for Style 11.

A Visign for Style 11 kombinálja a működ-
tető lap puritán körvonalát a nyomógombok 
lágy íveivel.

 ■ csempesíkkal egy szintbe is helyezhető
 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetővel

Itt és a 23. oldalon:
Műanyag, krómozott
WC  597 115 A további színeket lásd a katalógusban.
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Itt és a 25. oldalon:
Takarólap: ESG*, parszol/fekete
Nyomódarab: Műanyag, krómozott
WC  690 632

24

A további színeket lásd a katalógusban.
*  Egyrétegű biztonsági üveg

Műanyag,  
nemesacél színű
WC  597 283
Vizelde  599 287

ESG*,  
átlátszó/világosszürke
WC  687 854

ESG*, parszol/fekete 
WC  687 861

Visign for Style 12.

Felesleges dolgoktól mentes és minden 
divatirányzat fölött áll – ez a Visign for Style 
12. A működtetőlap a legkülönbözőbb anya-
gokban ill. anyagkombinációkban kapható, 
így korlátlan variációk állnak rendelkezésre 
a fürdőszoba kialakításánál.

 ■ csempesíkkal egy szintbe is helyezhető
 ■ könnyen járó, 2-mennyiséges öblítés-
technika bowdenes működtetővel

Műanyag, fehér-alpin
WC  596 743

Műanyag,  
nemes matt
WC  597 276
Vizelde 599 270
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Itt és a 27. oldalon:
Műanyag, krómozott
WC  654 504
Vizelde 654 788

26

Műanyag,  
nemes matt
WC  654 528
Vizelde  654 801

Műanyag, fehér-alpin
WC  654 498
Vizelde  654 771

Visign for Style 13.

A forma követi a funkciót. Ezt a formater-
vezési és építészeti vezérelvet vette alapul 
a Visign for Style 13 is. A működtetőlap 
következetesen emeli a figyelem közép-
pontjába a két részre osztott nyomógombot, 
mint formaeszközt.

 ■ 2-mennyiséges mechanikus öblítés-
technika
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Itt és a 29. oldalon:
Műanyag, nemes matt
WC  654 719
Vizelde  654 597

28

Műanyag,  
krómozott
WC  654 696
Vizelde  654 573

Műanyag,  
nemesacél színű
WC  654 726
Vizelde  654 603

Műanyag, fehér-alpin
WC  654 689
Vizelde  654 566

A további színeket lásd a katalógusban.

Visign for Style 14.

Kemény körvonalak, kellemes tapintás és 
a figyelem fókuszálása a működtető felü-
letekre. A Visign for Style 14 formaterve-
zése egy esztétikus felkiáltójelet helyez el 
a fürdőszobában.

 ■ csempesíkkal egy szintbe is helyezhető
 ■ 2-mennyiséges mechanikus öblítés-
technika
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Viega tablettaadagoló.

A Visign for Style 10 kiemelkedő techno-
lógiája mellett már a tapintásával és a 
megjelenésével is lenyűgöz. Kezdjük azon-
ban egy tökéletesen magáért beszélő mű-
szaki fortéllyal. A Viega tablettaadagoló 
használatával a tisztítótabletták egyszerűen 
és precízen az öblítőtartályba helyezhetők. 

A működtetőlapot mágnesek rögzítik szi-
lárdan a csempére. A takarólap így előre-
felé egyszerűen lehúzható. Az öblítőtartály 
belsejében lévő kosár segítségével a tisz-
títótabletták egyszerűen és a technikát nem 
hátráltatva az öblítővízbe helyezhetők.
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Viega Kereskedelmi Kft. 
1024 Budapest 
Lövőház utca 30. 
Magyarország

Telefon +36 1 345-0495 
Telefax +36 1 345-0496

info@viega.hu 
viega.hu


