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Popolnost se doseže s podrobnostmi. 
Aktivirne tipke Visign od Viege.

Ravno
Vgradnja tik ob površini – za sodoben videz aktivirne ploskve Stran  4

Brez dotika
Visign for More sensitive – za higiensko udobje brez prstnih odtisov  Stran  6

Razkošno
Visign for More – linija Visign za največje zahteve glede oblike, funkcije in materiala Stran  8

Puristično
Visign for Style – linija Visign za estetske poudarke v kopalnici Stran 20

Barve, svetloba in oprema prostoru dajo 
svoj videz, toda šele podrobnosti pa mu 
vnesejo poseben značaj. Podrobnosti, kot 
so aktivirne tipke Visign od Viege.

Ta prvovrsten, a vseeno nevpadljiv dizajn, 
ponuja neomejene možnosti oblikovanja 
prostora. Tehnika v ozadju omogoča izre-
dno preprosto uporabo in udobje, hkrati 
pa zaradi teh lastnosti uporaben izdelek 
postane dovršen detajl.
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Dobremu dizajnu ni treba zbujati pozorno-
sti, da bi bil videti prijeten, različice aktivir-
nih tipk Visign, ki se jih namesti tik ob 
površini, pa so dober dokaz za to. Z izjemo 
dizajna z zaobljenimi vogali se lahko  
vse aktivirne tipke linije Visign for More in 
Visign for Style namestijo tako, da s steno 
tvorijo popolnoma ravno ploskev. Na steno 
se namestijo samo še pritisne tipke in  
aktivirne tipke se harmonično ujemajo  
s ploščicami, ki jih obdajajo.

To je mogoče doseči zaradi vgradnega 
okvirja, ki se ga z lahkoto prilagodi različnim 
debelinam ploščic. Še več: izvrstna funk-
cijska enotnost naravnega kamna za linijo 
Visign for Style 12 omogoča celo, da za 
aktiviranje služijo uporabljene ploščice, ki  
se jih namesti tik ob površini. Pri opremlja-
nju kopalnice lahko tako po celi površini  
prehodno uporabite kamnito površino ali 
podoben nenavaden material.

Ravno: 
aktiviranje na elementu, ki je nameščen tik ob površini.

Vgradni okvir za  
Visign for More,  
ki se namesti tik  
ob površini

Vgradni okvir za  
Visign for Style,  
ki se namesti tik  
ob površini

Funkcijska enotnost 
za naravne kamnite 
plošče
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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

ESG*, prozorna/ 
mint zelena
Visign for More 100

ESG*, prozorna/ 
svetlo siva
Visign for More 103

ESG*, prozorna/ 
mint zelena
Visign for More 103

ESG*, parsol/črna
Visign for More 103
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Nalepka WELL nad barvno 
oznako kaže na to, kako 
se s pomočjo armature 
učinkovito uravnava poraba 
vode. Aktivirne tipke  
Visign for More sensitive 
od Viege dosegajo pri  
tem najboljše vrednosti.

Brez dotika:  
Visign for More sensitive
Izkusite prednosti splakovanja, ki se sproži 
elektronsko: popolna higiena, brez prstnih 
odtisov in popolnoma ravna površina, pre-
prosta za vzdrževanje. Že samo rahel pomik 
roke mimo zadošča, da sprožite majhno 
ali veliko količino vode (po izbiri). Izkusite 
brezkompromisno udobje, ki obenem 
omogoča varčno porabo vode, kar potrjuje 
nalepka z oznako WELL.

Aktivirne tipke linije Visign for More sensitive 
so še posebej nevpadljive, saj zaradi elek-
tronskega aktiviranja ne potrebujejo izboče-
nih pritisnih tipk. Višina gradnje aktivirne 
tipke na steni je tako le 7 mm, stekleni 
material pa ji daje tudi lahkotnost in sijaj.

Visign for More 100 sensitive 
Okrogle oblike sprožilnih polj delujejo kot 
grafični kontrast ravnemu okviru te aktivirne 
tipke. Ta minimalističen slogovni element se 
nadaljuje tudi pri pripadajočem aktiviranju 
pisoarja z infrardečo tehniko.

Visign for More 103 sensitive
Mehki obrisi in okrogla oblika sprožilnih 
polj linije Visign for More 103 sensitive se 
izvrstno ujemajo z organskimi sestavami 
kopalnice. Aktiviranje pisoarja je tudi v tej 
liniji opremljeno z infrardečo tehniko.

ESG*, parsol/črna
Visign for More 100

Za ostale barve glejte katalog. *Varnostno kaljeno steklo
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V vaši kopalniški garnituri je prostora za mnogo stvari, razen za 
kompromise. Prav zato linija Visign for More stavi na popolnost 
pri vseh elementih: od oblikovanja, ki ga je izvedel ugleden studio 
za oblikovanje Artefakt, do sodobne tehnike in kakovostnih 
materialov, kot so kovine in steklo. Na ta način aktivirna tipka 
linije Visign for More izpolnjuje tudi največje zahteve po estetiki 
in udobju.

Razkošno:
Visign for More.
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Visign for More 100.

Vizualni vtis lebdenja in gladka, ravna 
površina liniji Visign for More 100 dajeta 
videz posebne lahkotnosti. Aktiviranje se 
izvrši z rahlim pritiskom na ploščo.

  Zadnja pokrivna plošča se namesti  
tik ob površini.

  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.

  Na voljo je tudi Visign for More 100 
sensitive, ki omogoča aktiviranje  
brez dotika.

Kovina, žlahtno  
nesijajna/velur-krom
Stranišče  597 443
Pisoar  599 348

Kovina, barva  
nerjavnega jekla
Stranišče  597 450
Pisoar  599 355

ESG*, parsol/črna
Stranišče  597 498
Pisoar  599 393

ESG*, prozorna/ 
svetlo siva
Stranišče  597 481
Pisoar  599 386

ESG*, prozorna/ 
mint zelena
Stranišče  630 836
Pisoar  630 928

* Varnostno kaljeno 
steklo
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Kovina, kromirana
Stranišče  597 436
Pisoar  599 331
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ESG*, parsol/črna
Stranišče  597 429
Pisoar  599 393
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Visign for More 101.

Kakovostni materiali in jasna linija tvorita 
brezčasen dizajn. To še posebej učinkovito 
dokazuje linija Visign for More 101 s svojo 
preprosto obliko. Tipki za aktiviranje stranišča, 
ki ležita ena nad drugo, uravnavata majhno 
ali veliko količino splakovanja. 

  Zadnja pokrivna plošča se namesti tik 
ob površini.

  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.

  Primerno za aktiviranje pisoarja linije 
Visign for More 100.

Kovina, kromirana
Stranišče  597 368
Pisoar  599 331

Kovina, barva  
nerjavnega jekla
Stranišče  597 382
Pisoar  599 355

ESG*, prozorna/ 
mint zelena
Stranišče  630 843
Pisoar  630 928

Kovina, žlahtno  
nesijajna/velur-krom
Stranišče  597 375
Pisoar  599 348

ESG*, prozorna/ 
svetlo siva
Stranišče  597 412
Pisoar  599 386

* Varnostno kaljeno 
steklo
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Kovina, barve nerjavnega jekla
Stranišče  597 528
Pisoar  599 423
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Visign for More 102.

Kovina, kromirana
Stranišče  597 504
Pisoar  599 409

Kovina, žlahtno  
nesijajna/velur-krom
Stranišče  597 511
Pisoar  599 416

ESG*, parsol/črna
Stranišče  597 047
Pisoar  598 990

ESG*, prozorna/ 
svetlo siva
Stranišče  597 559
Pisoar  598 983

ESG*, prozorna/mint 
zelena
Stranišče  630 850
Pisoar  630 935

* Varnostno kaljeno 
steklo

Klasična potisna plošča linije Visign for 
More 102 ustvarja videz lebdenja pred 
ozadjem – učinek, ki pri kombinaciji različ-
nih materialov s steklom ustvari še bolj 
privlačen videz. 

  Namestitev tik ob površini.
  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.
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Kovina, kromirana
Stranišče  605 605
Pisoar  605 865

Kovina, barva  
nerjavnega jekla
Stranišče  605 629
Pisoar  605 889

ESG*, parsol/črna
Stranišče  605 858
Pisoar  605 926

Kovina, žlahtno  
nesijajna/velur-krom
Stranišče  605 612
Pisoar  605 872

ESG*, prozorna/mint 
zelena
Stranišče  630 874
Pisoar  630 942

* Varnostno kaljeno 
steklo

Zaradi mehkejših obrisov je ta aktivirna 
tipka diskretno zaobljena. Linija Visign  
for More 103 je tako popolnoma v koraku 
s časom – in je bolj privlačna kot linija 
Visign for More 102.

  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.

  Na voljo je tudi Visign for More 103 
sensitive, ki omogoča aktiviranje brez 
dotika.

ESG*, prozorna/svetlo siva
Stranišče  605 643
Pisoar  605 919

Visign for More 103.
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Kovina, kromirana
Stranišče  598 457
Pisoar  599 003

Kovina, barva  
nerjavnega jekla
Stranišče  598 471
Pisoar  599 027

Kovina, žlahtno  
nesijajna/velur-krom
Stranišče  598 464
Pisoar  599 010

Klasični dizajn linije Visign od Viege očara 
z žlahtnimi materiali in s preprosto obliko. 
Značilni dizajn linije Visign for More 104 se 
nadaljuje tudi pri garniturah kadi linije 
Visign Multiplex Trio MT3 in se ujema z brez-
časnimi izdelki številnih proizvajalcev 
armatur.

  Namestitev tik ob površini.
  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.

Visign for More 104.
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Aktivirne tipke linije Visign for Style prepričajo tako v družinski 
kadi kot tudi v delno javnem sanitarnem delu: ne samo z udobjem 
in zanesljivo kakovostjo, temveč kadi dajejo tudi osvežujoč pou-
darek, hkrati pa dokazujejo, da za popolnost ni potreben luksuz.

Puristično:
Visign for Style.
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Visign for Style 10.

Umetna masa, barva 
nerjavnega jekla 
Stranišče  597 054

Umetna masa,  
kromirana
Stranišče  596 323

Umetna masa,  
žlahtno nesijajna/ 
velur-krom 
Stranišče  596 347

Umetna masa,  
pergamon/kameja 
Stranišče  596 330

Linija Visign for Style 10 ne prepriča le  
z dizajnom, temveč predvsem s prijetnim 
občutkom, ki ga nudi. Različno izbočene 
aktivirne tipke tehnologije dvokoličinskega 
splakovanja so pravi balzam za roke.

  Namestitev tik ob površini.
  Mehanska tehnologija dvokoličinskega 
splakovanja.

Umetna masa,  
alpin bela
Stranišče  596 316
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Umetna masa,  
žlahtno nesijajna/ 
velur-krom
Stranišče  597 139
Pisoar 598 532

Umetna masa,  
kromirana
Stranišče 597 115
Pisoar 598 518

Umetna masa,  
alpin bela
Stranišče  597 108
Pisoar  598 501

Umetna masa, 
pergamon/kameja
Stranišče  597 122
Pisoar  598 525

Visign for Style 11.

Linija Visign for Style 11 jasni obris plošče 
združuje z mehkim vbočenjem aktivirne 
tipke.

  Namestitev tik ob površini.
  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.

Umetna masa,  
barva nerjavnega jekla
Stranišče  597 146
Pisoar  598 549
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Pokrivna plošča: ESG*, parsol/črna 
Pritisna tipka: Umetna masa, kromirana 
Stranišče 690 632

26

Za ostale barve glejte 
katalog.
* Varnostno kaljeno 
steklo

Umetna masa,  
žlahtno nesijajna/ 
velur-krom
Stranišče  597 276
Pisoar 599 270

Umetna masa, barva 
nerjavnega jekla
Stranišče  597 283 
Pisoar  599 287

Pokrivna plošča:  
ESG*, prozorna/ 
svetlo siva 
Pritisna tipka:
Umetna masa,  
kromirana
Stranišče  690 601

Pokrivna plošča:  
ESG*, prozorna/ 
svetlo siva 
Pritisna tipka: 
Umetna masa,  
alpin bela 
Stranišče  690 595

Visign for Style 12.

Brez okrasnih vijug in sodoben videz – to 
je linija Visign for Style 12. Aktivirna tipka je 
na voljo v različnih materialih in materialnih 
kombinacijah in tako nudi brezmejno svo-
bodo pri oblikovanju kopalnice.

  Namestitev tik ob površini.
  Preprosto dvokoličinsko splakovanje  
z enoto bovden potega.
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Umetna masa,  
kromirana
Stranišče  654 504
Pisoar 654 788

28

Umetna masa, barva 
nerjavnega jekla
Stranišče  654 535 
Pisoar  654 818

Umetna masa,  
žlahtno nesijajna/ 
velur-krom
Stranišče  654 528 
Pisoar  654 801

Umetna masa,  
alpin bela
Stranišče  654 498 
Pisoar  654 771

Umetna masa,  
pergamon/kameja
Stranišče  654 511 
Pisoar  654 795

Visign for Style 13.

Oblika sledi funkciji – ta osnovna ideja, ki 
združuje dizajn in arhitekturo, je temelj 
linije Visign for Style 13. Dvodelna pritisna 
točka je kot oblikovalno sredstvo posta-
vljena v središče aktivirne tipke.

  Namestitev tik ob površini.
  Mehanska tehnologija dvokoličinskega 
splakovanja.
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Umetna masa,  
žlahtno nesijajna/velur-krom
Stranišče  654 719
Pisoar  654 597

30

Umetna masa,  
kromirana
Stranišče  654 696
Pisoar  654 573

Umetna masa, barva 
nerjavnega jekla
Stranišče  654 726
Pisoar  654 603

Umetna masa,  
alpin bela
Stranišče  654 689
Pisoar  654 566

Umetna masa, 
pergamon/kameja
Stranišče  654 702
Pisoar  654 580

Visign for Style 14.

Ostri obrisi, prijeten občutek in jasna osre-
dotočenost na sprožilno polje – dizajn linije 
Visign for Style 14 daje kopalnici poseben 
estetski videz. 

  Namestitev tik ob površini.
  Mehanska tehnologija dvokoličinskega 
splakovanja.
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Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone +49 2722 61-1292
Fax +49 2722 61-1268
www.viega.com

Tomislav Niksic
telefon/faks: + 385 1 6224879
tniksic@viega.de


