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Perfektion kommer med detaljerna.
Visign manövreringsplattor från Viega.

I nivå
Infälld i väggen för ett modernt helhetsintryck  sidan  4

Beröringsfri
Visign for More sensitive – för hygienisk aktivering utan beröring   sidan  6

Exklusiv
Visign for More – Visign-serien med de största kraven på form, funktion och material  sidan  8

Stilren
Visign for Style – Visign-serien med minimalistiska undertoner till badrummet  sidan 20

Färger, ljus och inredning ger rummet  
uttryck. Men det är detaljerna som ger  
karaktär. Detaljer som Visign manövrer-
ingsplatta från Viega.

Designen – exklusiv men diskret – ger 
obegränsade möjligheter i inredningen. 
Tekniken bakom ger hög manöverkomfort. 
Summan av dessa egenskaper gör en 
funktionell produkt till en perfekt detalj.
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Bra design behöver inte vara framträdande 
för att väcka uppmärksamhet. Visign manöv-
reringsplatta för inbyggnad i väggen talar sitt 
eget språk. Alla manövreringsplattor i se-
rierna Visign for More och Visign for Style, 
bortsett från designen med runda hörn, kan 
monteras infällda så att de ligger i nivå med 
väggen. Bara tryckknappen sitter förhöjd 
i förhållande till väggen. Då integreras ma-
növreringsplattorna på ett harmoniskt sätt i 

den kaklade väggen. När inbyggnadsramen 
kan monteras infälld i väggen blir det enkelt 
att anpassa manövreringsplattan till olika 
kakeltjocklekarna. Den exklusiva funktions-
enheten för natursten till Visign for Style 12 
gör att du även kan göra en infälld montering 
av det kakel du använder som tryckknapp. 
Då får rummets utformning en enhetlig yta. 
Du kan även använda ett liknande special-
material.

I nivå: 
Den infällda manövreringsplattan.

Infälld 
inbyggnadsram 
för Visign for More

Infälld 
inbyggnadsram 
för Visign for Style

Funktionsenhet för 
naturstensplattor
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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*, klar/mintgrön 
WC 630 77� 
Urinal 631 000

Visign for More 100 
sensitive 
ESG*, parsol/svart 
WC 61� 89� 
Urinal 611 088

Visign for More 103 
sensitive 
ESG*, klar/ljusgrå 
WC 630 621 
Urinal 611 194

Visign for More 103 
sensitive 
ESG*, klar/mintgrön 
WC 630 80� 
Urinal 631 017

Visign for More 103 
sensitive 
ESG*, parsol/svart 
WC 630 614 
Urinal 611 200

För fler färger, se katalogen. *Enskikts säkerhetsglas
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Med hjälp av en färgkod 
visar WELL-märket hur 
effektivt vattenförbruk-
ningen styrs av en armatur. 
Visign for More sensitive 
manövreringsplattor från 
Viega når här bästa möjli-
ga resultat.

Beröringsfri:
Visign for More sensitive.
Upplev fördelarna med elektronisk aktive-
ring av manövreringsplattan: perfekt hy-
gien, inga fingeravtryck och en yta i helt 
plan nivå som är enkel att rengöra. För att 
aktivera den lilla eller den stora spolningen 
räcker det med att föra handen förbi pa-
nelen. På så sätt får du fördelarna med en 
kompromisslös design som dessutom är 
synnerligen vattenbesparande. Se WELL-
märkningen.

Manövreringsplattorna Visign for More sensi-
tive är mycket diskreta i sin design. Med 
den elektroniska aktiveringen behövs det 
ingen tryckknappsfunktion. Därför är ma-
növreringsplattans monteringshöjd på väg-
gen bara 7 mm. Glasmaterialet skapar 
dessutom lätthet och glans.

Visign for More 100 sensitive 
De runda aktiveringsmarkeringarna bildar en 
grafisk kontrast till manövreringsplattans 
rätlinjiga kontur. De minimalistiska former-
na går igen på manövreringsplattan för 
urinal med infraröd aktivering.

Visign for More 103 sensitive
Med sina mjuka konturer och runda aktive-
ringsytor passar Visign for More 103 sensitive 
perfekt till badrumsinredningar med orga-
niska uttrycksformer. Även i den här serien 
är manövreringsplattan för urinal utrustad 
med infraröd aktivering.
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Designen från den kända designstudion Artefakt är kom-
promisslös och strävar efter perfektion på alla sätt och vis. 
 Visign for More är modern teknik i material av högsta kvalitet 
som glas och metall. Manövreringsplattan uppfyller alla önske-
mål på bra funktion och stilsäkra material och former.

Exklusiv:
Visign for More.
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Visign for More 100.

Den svävande optiken och den släta ytan 
ger Visign for More 100 en särskild lätthet. 
Spolningen aktiveras med ett lätt tryck på 
panelen.

  Den bakre täckplattan kan monteras  
infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer
  Kan även levereras med beröringsfri 
aktivering Visign for More 100 sensitive

Metall, matt/
velourkrom
WC  �97 443
Urinal  �99 348

Metall, stålfärgad
WC  �97 4�0
Urinal  �99 3��

ESG*, parsol/svart
WC  �97 498
Urinal  �99 393

ESG*, klar/ljusgrå
WC  �97 481
Urinal  �99 386

ESG*, klar/mintgrön
WC  630 836
Urinal  630 928

* Enskikts säkerhetsglas
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Metall, förkromad
WC  �97 436
Urinal  �99 331
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ESG*, parsol/svart
WC  �97 429
Urinal  �99 393
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Visign for More 101.

De bästa materialen och de tydliga  
linjerna skapar en tidlös design. Det är  
Visign for More 101 med sin uttrycksfulla 
design ett synligt bevis på. På manövre-
ringsplattan för wc är tryckknapparna för 
stor och liten spolning placerade över var-
andra.

  Den bakre täckplattan kan monteras  
infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer
  Passar till Visign for More 100  
manövreringsplatta för urinal

Metall, förkromad
WC  �97 368
Urinal �99 331

Metall, stålfärgad
WC  �97 382
Urinal  �99 3��

ESG*, klar/mintgrön
WC  630 843
Urinal  630 928

Metall, matt/
velourkrom
WC  �97 37�
Urinal  �99 348

ESG*, klar/ljusgrå
WC  �97 412
Urinal  �99 386

* Enskikts säkerhetsglas
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Metall, stålfärgad
WC  �97 �28
Urinal  �99 423
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Visign for More 102.

Metall, förkromad
WC  �97 �04
Urinal  �99 409

Metall, matt/
velourkrom
WC  �97 �11
Urinal  �99 416

ESG*, parsol/svart
WC  �97 047
Urinal  �98 990

ESG*, klar/ljusgrå
WC  �97 ��9
Urinal  �98 983

ESG*, klar/mintgrön
WC  630 8�0
Urinal  630 93�

* Enskikts säkerhetsglas

Den klassiska manövreringsplattan från 
Visign for More 102 nästan svävar ut från 
väggen. Effekten blir ännu större om du 
t.ex. kombinerar de olika materialen med 
glas.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer
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Metall, förkromad
WC  60� 60�
Urinal  60� 86�

Metall, stålfärgad
WC  60� 629
Urinal  60� 889

ESG*, parsol/svart
WC  60� 8�8
Urinal  60� 926

Metall, matt/
velourkrom
WC  60� 612
Urinal  60� 872

ESG*, klar/mintgrön
WC  630 874
Urinal  630 942

* Enskikts säkerhetsglas

Diskreta runda hörn ger manövreringsplat-
tan mjukare konturer. Visign for More 103 
är en fin variant av den rätlinjiga  
Visign for More 102.

  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer
  Kan även levereras med beröringsfri 
aktivering Visign for More 103 sensitive

ESG*, klar/ljusgrå
WC  60� 643
Urinal  60� 919

Visign for More 103.
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Metall, förkromad
WC  �98 4�7
Urinal  �99 003

Metall, stålfärgad
WC  �98 471
Urinal  �99 027

Metall, matt/velourkrom
WC  �98 464
Urinal  �99 010

Designklassikern från Viegas Visign- 
serie förför med ädla material och  
minimalistisk design. Den karakteristiska  
designen i Visign for More 104 går igen  
i designlinjen i badkarsutrustningen  
Visign Multiplex Trio MT3 – i harmoni  
med tidlösa produkter från många arma-
turtillverkare

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer

Visign for More 104.
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Till familjens badrum i hemmet eller på arbetsplatsen – manöv-
reringsplattan i Visign for Style-serien är tillverkade i slitstark 
och funktionell kvalite. Samtidigt har de en nytänkande och 
stilren design till badrummet som visar att fullkomlighet inte 
behöver vara dyr.

Stilren:
Visign for Style.
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Visign for Style 10.

Plast,
stålfärgad
WC  �97 0�4

Plast,
förkromad
WC  �96 323

Plast, matt/
velourkrom
WC  �96 347

Plast,
pergamon/camé
WC  �96 330

Visign for Style 10 har tryckknappar som 
är designade som fördjupningar och för-
höjningar i manövreringsplattan. Det ger 
designen en särskild visuell effekt och en 
praktisk mekanisk dubbelspolningstek-
nik.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Mekanisk dubbelspolningsteknik

Plast, alpinvit
WC  �96 316
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Plast, matt/
velourkrom
WC  �97 139
Urinal  �98 �32

Plast, förkromad
WC  �97 11�
Urinal  �98 �18

Plast, alpinvit
WC  �97 108
Urinal  �98 �01

Plast,
pergamon/camé
WC  �97 122
Urinal  �98 �2�

Visign for Style 11.

Visign for Style 11 kombinerar den kera-
miska plattans rena kontur med den mjuka 
formen i manövreringsplattans förhöjda 
tryckknapp.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
teknik med vajer

Plast, stålfärgad
WC  �97 146
Urinal  �98 �49
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Platta: ESG*, parsol/svart
Tryckknapp: Plast, förkromad
WC 690 632

26

För fler färger, se katalogen.
* Enskikts säkerhetsglas

Plast, matt/
velourkrom
WC  �97 276
Urinal  �99 270

Plast,
stålfärgad
WC  �97 283
Urinal  �99 287

Platta:
ESG*, klar/ljusgrå
Tryckknapp:
Plast, förkromad
WC  690 601

Platta:
ESG*, klar/ljusgrå
Tryckknapp:
Plast, alpinvit
WC  690 �9�

Visign for Style 12.

Visign for Style 12 har en elegant och mo-
dern design. manövreringsplattan kan 
kombineras i olika material och färger som 
skapar en individuell design till badrum-
met.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Enkel aktivering av dubbelspolnings-
tekniken med vajer
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Plast, förkromad
WC  6�4 �04
Urinal  6�4 788

28

Plast,
stålfärgad
WC  6�4 �3�
Urinal  6�4 818

Plast, matt/
velourkrom
WC  6�4 �28
Urinal  6�4 801

Plast, alpinvit
WC  6�4 498
Urinal  6�4 771

Plast,
pergamon/camé
WC  6�4 �11
Urinal  6�4 79�

Visign for Style 13.

Form följer funktion – det är utgångspunkten 
i designen. Utformningen av Visign for Style  13 
utgår från den tudelta mitten på spolpane-
len som används som tryckknapp.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Mekanisk dubbelspolningsteknik
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Plast, matt/velourkrom
WC  6�4 719

30

Plast, förkromad
WC  6�4 696
Urinal  6�4 �73

Plast,
stålfärgad
WC  6�4 726
Urinal  6�4 603

Plast, alpinvit
WC  6�4 689
Urinal  6�4 �66

Plast,
pergamon/camé
WC  6�4 702
Urinal  6�4 �80

Visign for Style 14.

Kraftiga konturer, distinkta former och 
tydligt fokus på manövreringsplattan–  
Visign for Style 14 är en design som ger 
badrummet ett estetiskt uttryck.

  Kan monteras infälld i nivå med väggen
  Mekanisk dubbelspolningsteknik
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Viega A/S – filial Sverige 
Skårs Led 3 
SE- 412 63 Göteborg

Tfn: +46 31 703 71 69 
Fax: +46 31 703 71 66

info@viega.se 
www.viega.se


