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Det är de vackra detaljerna som gör livet behagligare. Visign från Viega.
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Hur ofta kommer man i beröring med det perfekta? Med Visign varje dag.

Kan man egentligen uppfinna en rent funk-
tionell produkt på nytt? Svaret är ja. Det
har Viega lämnat ett imponerande bevis
på med manövreringsplattorna i Visign-
serien. Här har designen satts i högsätet 
– den är raffinerad och enkel på samma
gång och ger goda möjligheter att fram-
häva badrummets individuella stil. Och
vad gömmer sig då bakom denna impo-
nerande design? Mer manövreringskom-
fort än någonsin.

Visign for More.
Inspirationen från både arkitekturens och
den moderna minimalistiska designens
värld är omisskännlig hos Visign for More.
Det är inte bara utseendet som imponerar
– utan också tekniken som trots extremt
mjuka och korta rörelser är en garant för
pålitlig drift.

Visign for Style.
Den estetiska omtanken ska omfatta 
varje detalj. Inte minst när det stilrena
utseendet avspeglar teknisk perfektion.
Visign for Style uppfyller detta krav till
fullo. Den vackra och samtidigt diskreta
designen kompletterar stilsäkert den
befintliga badrumsinteriören.
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Genomförd design in i minsta badrumsdetalj. Visign for More.
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Vad man ser är en extremt flat manövrer-
ingsplatta – strängt grafisk, konsekvent
minimalistisk och absolut stilsäker i sin
utformning. Det yttre präglas av en hittills
okänd, svävande lätthet, och ädla mate-
rial som metall och glas i perfekt avstämda
färger är nyskapande accenter.

Vad man känner är precis den lätthet 
som det svävande uttrycket ger löfte om.
Med hjälp av nyutvecklad vippteknologi
manövreras den resurssnåla tvåspolstek-
niken, och den eleganta ytan är både
behaglig att röra vid och ytterst hygienisk.

Visign for More.

Andra färger, se katalogen.
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Idén övertygar i detaljen.

7



8

Estetisk skönhet i kontaktytan mellan människa och teknik. Visign for Style.Estetisk skönhet i kontaktytan mellan människa och teknik. Visign for Style.
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Visign for Style.

Man ser det redan vid första ögonkastet:
Detta är funktionalitet och estetik i per-
fekt harmoni. Idealiskt i kombination med
porslin och armaturer i modern design. 
De enkla, klara linjerna som präglar Visign
for Style kännetecknas av en diskret ele-
gans. Ändå har den vackert utformade
manövreringsplattan en klart angiven roll
som fysisk kontaktyta mellan människa
och teknik. Den är ett suveränt uttryck för
den tekniska kompetensen.

En överraskande nyskapelse är den
extremt lätta manövreringen, där den
nyutvecklade vippteknologin än en gång
kommer till användning. Att Visign for
Style har utvecklats med fingertopps-
känsla märker man inte bara vid beröring.
Man ser det också.

Andra färger, se katalogen.
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Ren stil behöver inte vara tråkig.
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Visign i större byggnader: perfekt teknik i vackra ramar.

12



Den har många dolda talanger. Men det
räcker med ett enkelt tryck på det vackra
Viega Visign manövreringselementet för
att den inbyggda cisternens kvaliteter 
ska bli uppenbara för var och en. Det märks
tydligt att det är fråga om en cistern 
konstruerad med den senaste tekniken: 
multifunktionsavloppsventil, integrerad
påyllningsslang och optimerad monter-
ingsteknik för manövreringsplattan.

Med denna cistern blir vattenhanteringen
både miljövänlig och kostnadsmedveten,
eftersom dubbelspolningen fungerar enligt
de allra senaste principerna med steglös
inställning av spolmängden (stor spolning
6–9 liter och liten spolning 3–4 liter). Bland
många andra fördelar kan också nämnas
den förmonterade vattendragningen från
hörnventil till påfyllningsventil – en faktor
som sparar både tid och pengar. Och sist
men inte minst: Inbyggnadscisternens
långa livslängd gör den till en säker in-
vestering.

Nyhet: Viega inbyggnadscistern Visign 2.

Manövreringsplatta 
Visign for More 104, 
med bakomliggande 
grundplatta.

Bowdenkabelenhet som 
förbinder manövreringsplattan
med avloppsventilen.

Ventilsäte och 
multifunktionsventil 
för avlopp.
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Att få ut maximalt av ett minimalt antal 
element – det är mottot för detta ytterst
flexibla installationsväggsystem. Steptec
är ett moduluppbyggt system där skenor
och kopplingar utgör basen för monter-
ingen. Utifrån denna utgångspunkt kan
man skapa nästan allt, exempelvis en
smart nischlösning med halvhög installa-
tionsvägg eller ett arkitektoniskt raffinerat
badrum med skiljevägg i rumshöjd. Syste-
met är garanterat brand- och ljudisolerat.
Och för kreativiteten finns knappast några
gränser.

Beräkningen av materialåtgång för mon-
teringsarbetet är mycket enkel: Med 
hjälp av bredden x höjden på installations-
ytan räknar man ut vilket komplett paket
som behövs. Därefter multipliceras det
uträknade m2-antalet med skenfaktorn.
Då får man fram antalet skenmeter – och
sedan är det bara att sätta i gång.

Fristående badkar? Två tvättställ istället
för ett? Wc-stol och urinal bakom en skil-
jevägg? Inget är omöjligt med Steptec.
Detta system ger möjlighet till individuell
inredning med VVS-komponenter. Modu-
lerna är systemanpassade och viktiga
detaljer är inställningsbara. De flexibla
modulerna säkerställer maximal varia-
tionsrikedom.

Särskilt systemets 90°- eller 45°-koppling-
ar förtjänar att framhävas – för användning
t.ex. vid hörnmontering. Eller vinkelleden
med 180° steglös inställning: en genialiskt
genomtänkt komponent, som är så lätt 
att använda att man till och med kan ge sig
på snedtakskonstruktioner. Kort och gott:
släpp loss fantasin. Vi levererar materialet
för det. Steptec!
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Det är faktiskt möjligt: 
lekande lätt montering. 
Viega Steptec.
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En solid bas för 
ekonomiskt byggande.
Viega Eco Plus.

Den som satsar på Viega Eco Plus väljer
en lösning som är både intelligent och
pragmatisk. Systemet har ett bra pris/
prestandaförhållande och kan rekommen-
deras för många typer av installations-
väggskonstruktioner. För företagslokaler
och offentliga byggnader är det praktiskt
taget skräddarsytt.

Den integrerade justeringsfunktionen gör
det lätt att använda inom torrt byggande,
och när det är riktigt ont om plats kan 
man ta en särskild specialdel till hjälp:
Viega Eco Plus-hörnelement med otaliga
monteringsmöjligheter.
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Kan anpassas 
till alla höjder. 
Viega Mono.

Detta är den perfekta lösningen för klas-
siskt vått byggande. Ett installationsvägg-
block för inmurning som är så flexibelt att
det är onödigt med fler. Viega Mono klarar
allt, oavsett om monteringshöjden är 1130
eller 980 mm – helt enkelt genom att kåpan
kortas på det ställe som är avsett för detta.
Integrerade murfickor ger en problemfri,
säker fastsättning på murverket.

Den ljudisolerade EPS-kåpan har en robust
ytstruktur som inte bara är ett idealiskt
underlag för murputs utan också utgör 
den perfekta ramen för Viega inbygg-
nadscistern Visign 2.



Produkt-
översikt.
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Visign for More Visign for Style Visign for Life

4 rostfri borstad
8324.1

3 plast, förkromad
8313.1

12 plast, 
rostfri finish
8332.1

12 plast, 
rostfri finish
8332.2

103 glas, klar/grå

102 glas, klar/grå 102 glas, 
klar/grå

102 metall, 
förkromad 8353.2

103 metall, 
förkromad 8355.2

102 metall, förkromad
8353.1

103 metall, förkromad
8355.1

103 glas, 
klar/grå

104 metall, förkromad
8354.1

104 metall, 
förkromad 8354.2

Andra färger, se katalogen.

2 plast, förkromad
8312.1

11 plast, vit alpin
8331.1

11 plast, rostfri finish
8331.2

101 metall, förkromad
8351.1

101 glas, klar/grå

100 metall, förkromad
8352.1

100 metall, 
förkromad 8351.2

100 glas, klar/grå 100 glas, 
klar/grå

10 plast, vit alpin
8315.1

1 metall, förkromad
8311.1

1 plast, rostfri finish
8310.1

1 metall IR, förkromad
9 V 8128.2, 230 V 8128.3

1 plast, rostfri finish
8128.1

103 metall IR, 
9 V 8355.5, 
230 V 8355.6

100 metall IR, 
9 V 8351.5, 
230 V 8351.6
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Viega A/S Sverige
Bjurögatan 43
211 24 Malmö
Tfn: 040-49 26 00
Fax: 040-49 26 99
info@viega.se
www.viega.se


