
Viega Eco Plus
Ställer automatiskt in sig för varje
höjd och generation.



Den nya standarden för generationer –
WC-elementet vars höjd kan ställas in individuellt 
Som första leverantör på marknaden har Viega nu utvecklat 
ett WC-element vars höjd kan justeras individuellt och som 
drivs helt utan elektronik. Sätets höjdinställning görs på ett 
sätt som liknar en kontorsstol. Före varje WC-användning går 
det alltså att ställa in den önskade sitthöjden. Viegas WC-
element har inte en elektronisk drivanordning vilket gör den 
mycket ekonomisk. Detta är positivt då utvecklingen pekar 
på en frammarsch med flergenerationshus samt på vårdhem 
och sjukhus.

Barriärfrihet med ett knapptryck –
idealisk även inom vården
WC-elementet vars höjd kan ställas in individuellt har ett in-
ställningsområde på 8 cm. Den maximala säteshöjden är ca 
48 cm. För ännu mer frihet går det även att kombinera de 
använda manöverplattorna med de nya, elektroniska WC-
spolningsutlösarna från Viega. Även fällbara stödarmar med 
WC-fjärrutlösning kan enkelt monteras med hjälp av ett Viega 
Eco Plus-fästelement (modell 8169, artikel 455 736). Därige-
nom kan WC-elementet även användas utan begränsningar 
på sjukhus och vårdhem.

Gastryckfjäder
För porslin som väger mer än 28 kg står en gastryckfjäder 
(modell 8174, artikel 713 652) med större kraft till förfogan-
de. Den kan bytas ut på plats med några få handgrepp. Även 
funktionshinderanpassat WC-porslin med en större radie kan 
kombineras med WC-elementet vars höjd kan ställas in indi-
viduellt.

Viega Eco Plus-WC-element
WC-elementets höjd kan ställas in individuellt, 
har Viegas beprövade infällda cistern teknolo-
gi och kan kombineras med alla vanliga WC-
porslin.
Modell 8161.22, artikel 708 764

Täckplatta
Lämpar sig för Viega Eco Plus-WC-element modell 8161.22. 
Med integrerad utlösning för individuell höjdinställning av 
WC-porslinet.
Modell 8356.8, artikel 708 962
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