




Viega.

CONNECTED
IN QUALITY.

Vi är övertygade: Kvalitet betyder allt, utan kvalitet betyder allt ingenting. Därför 
är vårt krav att överträffa oss själva varje dag. Genom att vi har en dialog med 
våra kunder och utvecklar ännu bättre produkter och tjänster. Och leda vårt 
företag in i framtiden utan att förlora det egna förflutna ur ögonen.

I allt vad vi gör är det högsta kvalitet som gäller. Inte bara sedan igår utan sedan 
över 115 år – när allt började med visionen att revolutionera installationstek
niken. Med över 4000 medarbetare och tio internationella filialer har vi idag 
utvecklats till ett av de ledande företagen inom installationsteknik – och är 
trots det fortfarande ett familjeföretag som skapar egna standarder. Det är 
enda sättet för oss att säkerställa kvalitet "made in Germany" och erbjuda 
produkter på högsta nivå.

För oss är det extra viktigt att ge våra kunder bästa möjliga stöd i det vardag
liga arbetet. Vi anpassar material, teknik och komfort efter varandra, tar oss 
tid att säkra kvaliteten och investerar i forskning och utveckling. Resultatet är 
ett system med över 17000 artiklar som är perfekt anpassade efter varandra 
och som kan beställas lika snabbt som pålitligt. Dessutom tar vi vårt ansvar 
som globalt verksamt företag och delar med oss av våra kunskaper till våra 
kunder i hela världen.

För vi är övertygade om att:
Kvalitet betyder allt, utan kvalitet betyder allt ingenting.



Ett företag, som målinriktat
leder in i framtiden.
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Service som gör oss till våra
kunders partner.

Produkter som möjliggör
maximala prestationer.

14–27 28–35
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ATT STÄNDIGT 
VIDAREUTVECKLAS OCH 
HÅLLA FAST VID DE EGNA 
VÄRDERINGARNA.
Vårt krav på det egna företaget.

Pionjär inom många kompetensområden  
som rör branschens teman

Många slags innovationer som  
har revolutionerat marknaden



115 ärEtt familjeföretag sedan över 



FJÄRDEFamiljeföretag i generationern

ATT UTVECKLAS TILL 
VÄRLDSLEDANDE,
MEN ALLTID FÖRBLI ETT
FAMILJEFÖRETAG.
Vårt krav på den egna företagskulturen.



Familjeföretag
År 1899 grundade FranzAnselm Viegener familjeföretaget och 
lade därmed grunden för Viegas framgång. På den tiden började 
allt med tillverkning av ölarmaturer som såldes till kringliggande 
bryggerier. Men företaget utvecklades snabbt och sortimentet 
utökades. Först med av och överloppsarmaturer och senare – 
när den första filialen öppnade – med rörkopplingsteknik av 
koppar plus plastprodukter för sanitetsområdet. Vi utvecklar 
konstant nya produkter så våra kunder alltid är i framkant. Två 
bra exempel är Viegas kopparpressystem och utvecklingen av 
SCContur, Viegas patenterade läckageindikator.

ETT GLOBALT FÖRETAG
Vid det här laget räknas Viega som ett av dom ledande före
tagen i branschen med över 4000 medarbetare och ett brett 
produktsortiment för komplett installationsteknik inom hela 
VVSbranschen. Trots den imponerande utvecklingen har vi 
klarat av att bibehålla de värden som från första början kän
netecknade vårt företag, och att fram till idag använda dem 
som avgörande drivfjädrar för vår framgång. Hos oss står 
dessutom våra medarbetare – och därmed människorna som 
präglar Viega – i centrum. Genom intensiv personalutveckling 
och vidareutbildning klarar vi att inte bara göra Viega ännu 
framgångsrikare totalt sett, utan också var och en i personalen. 
För vi tänker inte i kvartal utan i generationer.

Grundat

1899

4000
medarbetare globalt

Över 

Ha kvar sin identitet  7



ATT OCKSÅ SPELA EN 
LEDANDE ROLL FÖR 
NUTIDENS UTMANINGAR.
Vårt krav på det egna ansvaret.

Dricksvattenkvalitet



designpris

100
Över 

Brandskydd

Energieffektivitet

Ge svar på de viktiga frågorna
Hos Viega tar vi vårt eget ansvar som internationellt verksamt 
företag. Därför engagerar vi oss särskilt för branschens elemen
tärt viktiga teman, arbetar aktivt med framtagande av standar
der och regelverk, förmedlar våra kunskaper i seminarier och 
utvecklar utifrån detta våra egna kompetensfält. Det gör att vi 
klarar av att växa gemensamt med våra kunder utifrån bran
schens dagliga utmaningar.

Dricksvattenkvalitet
Att bibehålla dricksvattenkvaliteten är Viegas kärnkompetens. 
Vårt agerande inom det här området sträcker sig därför långt utö 
ver utvecklingen av produkter och användningen av rätt material. 
Dricksvatten är något extra dyrbart och inte utan anledning ett 
av de strängast kontrollerade livsmedlen. För oss är det därför 
en självklarhet att hjälpa vår kunder med omfattande service 
och relevanta seminarier om att bibehålla dricksvattenkvaliteten. 
Används de vunna kunskaperna på rätt sätt används sedan våra 
innovativa lösningar. Till exempel produkterna med funktionen 
Viega Hygiene+, som hjälper till att undvika stagnation och 
kritiska temperaturer i dricksvatteninstallationer.

Design
Viega har hela tiden vidareutvecklats när det gäller installations
väggar. Inom området installationsväggs och avloppsteknik till
verkar vi produkter som alltid är på den senaste tekniska nivån 
och som även återkommande sätter standarder med designen – 
och som med jämna mellanrum får utmärkelser. Över 100 de
signpris talar för sig och är minst lika imponerande som våra 
produkters klara formspråk.

Brandskydd
När det gäller temat brandskydd bevisar Viega sin kompetens 
om och om igen. Vårt mångsidiga sortiment med brandskydds
tekniskt kontrollerade rörledningssystem och kombinationer 
uppfyller de höga kraven på förebyggande brandskydd. Det går 
till exempel att dra alla Viega rörledningssystem med nollavstånd. 
Det gör det möjligt att särskilt utföra ledningsgenomföringar på 
ett kvalificerat sätt och då till och med överträffa de föregivna 
normerna. Och garanterar optimala förutsättningar för säkra 
fastighetsinstallationer.

Energieffektivitet
Genom skonsam och effektiv hantering av energi lever Viega 
upp till sitt globala ansvar – för oss är det en självklarhet. Vi 
erbjuder dessutom våra kunder att bygga energieffektivt och 
varaktigt genom innovativa system för radiant värme och kyla 
och isoleringar för våra rörledningssystem. Vi ger dessutom 
stöd vid den kvalificerade planeringen och det kvalificerade 
genomförandet som krävs för detta. Med hjälp av vår moderna 
installationsteknik sänks då förbrukningen betydligt och det 
används bara så mycket energi som också verkligen behövs.

Bevisa kompetens  9



Tvärvetenskapliga kompetensteam
för forskning och utveckling

INNOVATIONER SOM TAR
EN HEL BRANSCH FRAMÅT
OCH TAR VÅRA KUNDER
I MÅL SNABBARE.
Vårt krav på utvecklingen av nya produkter.



Ligga steget före
Leva på gamla meriter – det har aldrig varit ett alternativ 
för Viega. Varje dag arbetar våra många medarbetare inom 
området forskning och utveckling på nytt med att förbättra 
produkter och sätta standarder globalt med nya innovationer.
Införandet av kopparpresstekniken, som har gjort oss till 
världsledande inom pressanslutningssystem av metall är 
ett exempel på detta. Ett annat är uppfinningen av Viega 
SCContur, som vi har revolutionerat installationstekniken 
med. Viega övertygar också med Advantix Vario, den första 
avkortningsbara duschrännan och den elektroniskt reglerade 
badkarsarmaturen Multiplex Trio.

Komma vidare
Allt det här kan beläggas med klara fakta. Viega har talrika
första patentanmälningar som understryker våra egna 
anspråk och vår innovationskraft. Utöver detta har inte bara 
varje enskild produkt, utan även den totala produktport
följen utvecklats enormt genom vår stora uppfinnaranda. 
Inom samtliga produktområden är det därför innovationer 
från Viega som om och om igen driver marknaden framåt.

Världsledande inom
pressanslutningssystem 
av metall

Många första patentanmälningar

Tänka framtidsorienterat  11



1995

2000

Lansering av Viega Profipress

Världspremiär: Viega SC-Contur gör att
kopplingar som inte har pressats syns och
revolutionerar presstekniken

2007
Presentation av designlinjerna
Visign for More och Visign for Style

2007
Lansering av systemet Fonterra
för radiant värme och kyla



2014
Med Viega Megapress går det att pressa
tjockväggiga stålrör

2011
Viega Advantix Vario, 
den första kapningsbara duschrännan, 
revolutionerar badrumsdesignen

2009
De elektroniskt styrda badkarsarmaturerna 
Multiplex Trio E övertygar med enkel hantering 
och prisbelönad design

2009
De optimerade Viega Raxofix-kopplingarna
av rödgods ger minimala tryckförluster för
plaströrledningar

Konstant innovativ  13



Ett perfekt avstämt system
produkter för alla användningsområden

17000

ATT UTNYTTJA ALLA
MÖJLIGHETER FÖR ATT
KUNNA ERBJUDA VÅRA
KUNDER DEM ALLA.
Vårt krav på de egna produkterna.



Kvalitetsmaterial som säkerställer
högsta kvalitet

internationella filialer

10



Dricksvatten-
installation

Värmeinstallation

Gasinstallation

Fastighetsstyrteknik

Fixturer för 
vägghängt porslin

Avloppsteknik

Radiant värme och kyla

RÄTT INSTALLATIONSTEKNIK 
FÖR ALLA APPLIKATIONER.
Vårt krav på hela produktportföljen.



Viega har tänkt på allt
Tack vare lanseringen av kopparpresstekniken har Viega gjort sig
ett namn globalt och snabbt utvecklats till världsledande inom 
pressanslutningssystem av metall. Och som systemföretag är vi 
ledande inom många användningsområden för installationsteknik. 
Våra kunder kan lita på vårt system med exakt avstämda kom
ponenter och på högsta kvalitet både för byggnader industriella 
anläggningar och skeppsbyggnad.

Fastighetsstyrteknik
Med produkter för fastighetsstyrteknik sätter Viega standarder om
och om igen. Vårt system övertygar med praktiskt fungerande och
tekniskt genomtänkta totallösningar för dricksvatten, gas, vär
meinstallationer och specialapplikationer. Våra rörledningssystem 
används därför ofta i sjukhus, där högsta dricksvattenkvali
tet är avgörande eller i idrottsarenor och på andra arenor där
det måste finnas tillräcklig kapacitet vid korta belastningstoppar.
Utöver detta erbjuder vi produkter för installationsväggs och av
loppsteknik, vilka förenar utmärkt teknik med prisbelönt design.
En avgörande punkt särskilt för hotellbranschen, där badrummet
får mer och mer betydelse som urvalskriterium. Vårt sortiment 
avrundas av särskilda lösningar för radiant värme och kyla, som
i lika stor utsträckning ger hög komfort och maximal effektivitet.

Industrianläggningar
För anläggningskonstruktion inom industrin är kraven på rörled
ningssystem extra höga. De måste stå emot extremt starka be
lastningar pålitligt och länge. Inom det här området har vi många
lösningar som dessutom är extra prisvärda genom hanterings
fördelarna.

Skeppsbyggnation
För skeppsbyggnation krävs rörledningssystem av mycket hög
kvalitet. De måste klara av både belastningarna genom mediet
i dem och extrem påverkan utifrån. Materialet måste alltså vara
robust och hållbart över genomsnittet – dessutom försvårar trånga
utrymmen och stränga säkerhetsbestämmelser monteringsför
hållandena. En stor utmaning som vi klarar av med förstklassiga
produkter på alla världshav.

Serenade of the Seas, Royal Caribbean International 
© Foto: Royal Caribbean Cruises Ltd.

Skeppsbyggnation

Industrianläggningar

Hotellbranschen

Sheraton New York Times Square Hotel, New York, USA

Alltid rätt lösning  17



ÖVERTYGA MED UTFÖRT 
ARBETE ISTÄLLET FÖR ATT 
ARBETA MED ATT ÖVERTYGA.
Våra referensobjekt.

Dalí Museum, St. Petersburg, Florida, USA
© Architekten, Design: HOK



Endast det bästa
För Viega är ingen kund viktigare än den andra. Men självklart
är vi ändå lite stolta att våra produkter används i många särskilt
representativa byggprojekt. Framför allt när det enbart beror på
den höga kvaliteten och pålitligheten.

Våra produkter finns i stora projekt, där framför allt samverkan i
systemet spelar en viktig roll. Våra produkter är ofta det som väljs
först överallt där delvis extrema krav endast kan uppfyllas genom
förstklassiga material och där säkerhet är av största betydelse.

Allianz Arena, München, Tyskland

© Photo: Allianz Arena München Stadion GmbH

Pentagon, Washington, D. C., USA

Barnonkologi, Moskva, Ryssland

Bevisa kvalitet  19



Allt från ett ställe
De varierade kraven på fastighetsstyrteknik blir komplexare.
Exakt planering och lösningar genomtänkta in i minsta detalj
hjälper till att uppfylla kraven. Viega erbjuder ett komplett sys
tem där allt är avstämt efter varandra – både material och 
systemövergripande. Våra kunder får då allt från ett ställe och 
kan lita på att allt också passar vid installationen. Det ser de 
perfekta övergångarna mellan systemen och gränssnitt som 
kopplas snabbt och enkelt till.

Kompletta systemlösningar
Våra rörsystem kännetecknas av hög kvalitet, banbrytande
säkerhet och är ekonomiskt fördelaktiga. De utvecklas
hela tiden för att leva upp till de lagstadgade standarderna,
regelverken och praxis idag och i framtiden. De används 
lika hög grad inom fastighetsstyrteknik som i industriella
anläggningar och inom skeppsbyggnation. Tack vare vår
kompetens inom plastsystem kan vi utöver detta erbjuda
en bred produktportfölj för radiant värme och kyla. 

Avloppsteknik

SKAPA EN SYSTEMVÄRLD DÄR 
INDIVIDUELLA LÖSNINGAR 
PASSAR SAMMAN PERFEKT.
Vårt krav på helhetslösningar.



Systemen klarar temperaturen både i stora industrihallar och 
små enfamiljsvillor och uppnår maximal energieffektivitet
tack vare innovativa styrningslösningar. Med våra installa
tionsväggs och avloppsprodukter tar vi in avancerad teknik,
prisbelönt design och komfort för kräsna i badrummen.
Med våra installationsväggsystem är möjligheterna för ett
personligt uttyck många och de är enkla att montera. Framför
dem skapar våra spolknappar med kvalitetsmaterial, 
fascinerande design, reducerat formspråk och tekniska 

finesser som den beröringsfria spolningen uppseende. 
Dessutom levererar våra duschrännor och avlopp maximal
prestanda även på små utrymmen och sätter om och om igen 
nya standarder med designen. Det gör också våra elektroniskt 
styrda badkarsarmaturer. Med dem bevisar vi vår innovationskraft.

Rörsystemteknik

Vägg för dold montering

Radiant värme och kyla

Design

Allt från ett ställe  21



kvalitetsmaterial

100 %

MATERIAL SOM UPPFYLLER 
STANDARDER OCH OFTA 
ÖVERTRÄFFAR DEM.
Vårt krav på materialkvaliteten.



Högsta kvalitet från första ögonblicket
Hos Viega börjar högsta kvalitet med materialurvalet. Endast ma
terial som lever upp till våra höga krav kan nämligen användas 
som bas för våra produkter. Detta gäller både för produkter som 
senare kommer i kontakt med känsliga medier, som dricksvatten, 
såväl som för produkter som utsätts för extra höga belastningar.

Lita på de egna starka sidorna
För att leva upp till våra krav tar vi själva hand om produktionen. 
Vårt gjuteri, som hör till de modernaste i Europa och mycket 
moderna tillverkningsanläggningar ser till att våra innovationer
omvandlas till perfekta produkter genom användningen av 
kvalitetsmaterial. Och då inte bara leva upp till kraven i standarder 
och regelverk utan ofta till och med överträffa dem.

Ursprunget för rent dricksvatten
Särskilt när det gäller dricksvatten är valet av rätt material av ele
mentär betydelse. Utan undantag använder vi därför material som 
inte kan innebära någon fara för att dricksvattnets egenskaper 
ändras. Därmed skapar vi perfekta förutsättningar för att bibehålla
dricksvattenkvaliteten.

Material för all användning
Genom att använda olika material säkerställs optimala villkor för 
varje användningsområde. Rostfritt stål är extra väl lämpat att använ 
das i känsliga dricksvatten, men även i många blandinstallatio
ner. Koppar däremot ses som ett äkta allroundmaterial och täcker 
extra många användningsområden. På liknade sätt som rödgods. 
Användningen av rödgods i dricksvatteninstallationer är ofarlig och 
samtidigt kännetecknas materialet av lång hållbarhet och bestän
dighet vid mycket tuffa förhållanden. Andra material som stål med 
zinknickelbeläggning eller Cstål samlar pluspoäng framför allt 
genom lönsamheten och extrem robusthet. Slutligen erbjuder plast 
nästan obegränsade användningsmöjligheter. De dugliga polyme
rerna övertygar både i rörledningssystem med hög flexibilitet och 
lönsamhet och i avloppsteknik som innovativt kvalitetsmaterial.

Rostfritt stål

Plast Koppar

Rödgods

Kompromisslös kvalitet  23



Fabrik Großheringen Fabrik Niederwinkling

Fabrik Attendorn-Ennest
Huvudkontor för Viega GmbH & Co. KG, 
Attendorn Fabrik Lennestadt-Elspe

Filialer i Tyskland

5

TYSK KVALITETSSTANDARD 
I VARJE LAND ÖVER HELA 
VÄRLDEN
Vårt krav på tillverkning och utveckling.



Högsta standarder
Den som satsar på högsta kvalitet får inte kompromissa med tillverkningen och
utvecklingen. Högsta kvalitetsmedvetande är därför en självklarhet för Viega vid
produktionen och forskningen. Det är våra mycket kvalificerade medarbetare
som gör det möjligt, de sörjer för absolut precision och pålitliga produkter i
moderna forsknings och utvecklingslaboratorier och produktionsorter.

Made in Germany
Att ha Tyskland som produktionsland bidrar på ett avgörande sätt till den 
höga kvaliteten på våra produkter. För här är det möjligt för oss att hålla 
de allra högsta standarderna och att övervaka dem. Också i våra fem
internationella företagssäten tillverkas lokalt produkter efter tyska standarder. 
Därigenom kan vi säkerställa en pålitlig tillgänglighet – med konstant och 
högsta kvalitet "made in Germany".

Viega LLC, McPherson, Kansas, USA

Jiangsu Jinyang Viega Plumbing
Systems Co., Ltd., Wuxi, China

internationella företagssäten efter tyska standarder

5
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ATT SÄKERSTÄLLA ATT VÅRA
KUNDER TILL 100 % KAN
LITA PÅ DET SOM LÄMNAR
FABRIKEN.
Vårt krav på kvalitetssäkring.

Hårdhetstest i
köldkammare
vid ner till –30° C



Hårdare än i praktiken
Viegas produkter måste uppfylla de tuffa villkoren och kraven
i praktiken. Därför kontrollerar vi dem ingående innan. Våra 
långtids och hårdhetstester säkerställer att samtliga produk
ter har de nödvändiga godkännandena och inte bara uppfyller
standarder, lagar och regelverk utan ofta också överträffar 
dem. De är då utformade att inte bara återspegla vardagen 
utan utgör också extrema situationer. Exempelvis måste 
alla våra rörledningssystem klara av temperaturer på ner till 
30° C i våra köldkammare utan att tappa sina produktegen
skaper. Samtidigt genomgår nya produkter och innovationer 
praktiska tester på ett antal mönsterbyggplatser för att bevisa 
att de fungerar i vardagen.

Garanterat kontrollerat
Produkttesterna sätter standarder på marknaden – vid kvali
tetskontrollen ligger ribban extremt högt. För innan en enda 
koppling får lämna vår fabrik genomgår den stränga prov
ningsförfaranden. Visuella kontroller av våra medarbetares 
tränade ögon hör hit lika väl som millimeterexakt avkänning 
med den senaste kamera och lasermätningstekniken. Allt för 
att våra kunder skall kunna lita till 100 % på varje komponent.

Långtids- och utmattningsprov

säkerhet och pålitlighet

100

100 %

praktiska provningsförfaranden

Över 

Flera kvalitetskontroller och visuella
kontroller för varje enskild produkt

Garanterad säkerhet  27



internationella seminarcenter där vi
delar våra kunskaper med våra kunder15

ATT ALLTID SE HELHETEN 
OCH SAMTIDIGT VARA 
KVAR I ÖGONHÖJD.
Vårt krav på service.



lagerplatser i vår logistik säkerställer konstant 
tillgänlighetför våra produkter100000

Konsultation på plats på över marknader globalt50



ATT VARA DÄR DYGNET RUNT
FÖR VÅRA KUNDER I DERAS
ARBETE I VARDAGEN.
Vårt krav på kundkontakt.



Partner till våra kunder
Kundernas framgångar är mer än viktiga för Viega – den är drivkraften
i vårt dagliga arbete. Som partner är vi producent och leverantör av
innovativa produktlösningar. Samtidigt är vi också personlig kon
taktperson, kompetent problemlösare och direkt konsult i alla frågor.
Oavsett om det är våra egna produkter eller om aktuella teman 
och utmaningarna på marknaden. Därför ger vi våra kunder stöd 
redan vid planeringen och är med dem när projekten genomförs. 
Till exempel med omfattande programvarulösningar som tar med 
aktuella standarder och regelverk direkt i beräkningen. Det ger stor 
planeringssäkerhet och möjliggör hygieniska, effektiva och ekono
miska installationer.

Det går alltid att nå oss
För att vara där för våra kunder varje dag satsar vi på högsta kvalitet 
också för kundnärhet. Många medarbetare i och utanför företaget och
i servicecentren ser till att det nästan alltid går att nå oss via många 
olika kanaler – via konsultationer på plats, via telefon eller online. På 
vår webbplats finns dessutom omfattande tekniska kunskaper om 
samtliga produkter och teman.

Alltid i ögonhöjd
För att vi aldrig skall tappa överblicken har vi en dialog med våra 
kunder. Vi kommunicerar och lyssnar noga för att förstå vad de upp
lever. Därför medverkar Viega på många mässor i hela världen och 
vill ha personlig kontakt. Det är enda sättet att erbjuda de lösningar 
som tar våra kunder vidare.

Personlig service genom många medarbetare
på plats utanför företaget

Enkelt att kontakta oss på
telefon eller online

Direkt utbyte på nationella och
internationella mässor

Nära kunden  31



AV VÅRA 17000 PRODUKTER 
SER VI ALLTID TILL ATT DEN 
RÄTTA LEVERERAS.
Vårt krav på företagets egna logistik.



Allting på lager alltid
Med företagets egna logistik skapar Viega standarder i bran
schen när det gäller produkttillgänglighet och service. Därför
investerar vi i utbyggnad av logistiken och har vid det här laget
nästan 100000 lagerplatser. Det gör att vi alltid har fler än
17000 produkter ständigt i lager och att de är tillgängliga
direkt. Det gäller för det aktuella sortimentet och många re
servdelar. Hos oss börjar pålitlighet redan vid beställningen.

Leverera maximal prestation
Inte bara storleken på vår logistik övertygar – tack vare 
intelligent datorteknik räknas vårt logistikcentrum också till 
ett av de modernaste i vår tid. Materialflöde, varor in och 
ut, plockning och leverans stäms av perfekt efter varandra
datorstyrt. Många kontroller minimerar felen och ser till 
att leveranserna blir kompletta, extra snabba och kommer
på utsatt tid. Utöver detta är det med hjälp av kundspecifika
uppgifter möjligt att anpassa leveransen efter de individuella
kraven och spara tid för våra kunder. Våra kunder kan då lita
på varje leverans.

17000

Skräddarsydda leveranser efter
kundens individuella behov

produkter ständigt i lager

Avtalade datum följs punktligt

Över
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Tyskland,
Attendorn

Großheringen
Niederwinkling

Ryssland,
Moskva

Polen,
Warszawa

Kroatien,
Zagreb

Ungern,
Budapest

Österrike,
SeewalchenItalien, 

Bologna

Nederländerna,
Naarden

Australien,
Sydney

Kina,
Wuxi

USA,
McPherson,

Kansas

USA,
Nashua,

New Hampshire

Danmark,
Köpenhamn

VETA VAD FRAMTIDEN 
FÖR MED SIG OCH TA DET 
NÄRMARE VÅRA KUNDER.
Vårt krav på de 15 internationella seminariecentren.



Dela med sig av kunskaper
I över 115 år har Viega samlat mycket erfarenhet och
viktigt knowhow. De här kunskaperna är inget vi behåller
för oss själva. Vi delar mycket hellre dem med våra kunder. 
Och det i totalt 15 seminariecenter i hela världen. Alltid ak
tuellt, alltid relevant och framför allt tillgängligt för alla – från
lärlingar till företagsledare, från installatör till konsulter, 
grossister och arkitekter.

Förmedla innehåll
Nyckeln till framgången för Viegas seminarier är människorna
som förmedlar våra kunskaper till våra kunder. Renomme
rade lärare och seminarieledare förmedlar innehållet både i
teorin och praktiken på seminarier som är särskilt anpassade
efter våra kunders behov. Oavsett om det gäller de senaste
standarderna och riktlinjerna, om så viktiga teman som att bi
behålla dricksvattenkvaliteten eller om gängse installations
tekniker. Viegas seminarier täcker ett brett spektrum och 
erbjuder våra kunder möjligheten att själva vidareutvecklas. 
Med detta kan vi komplettera Viegas sortiment av kvalitets
produkter, omfattande service och förstklassig rådgivning 
och ge våra kunder optimalt stöd i det dagliga arbetet.
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Oavsett om det handlar om utveckling av innovationer, tillverkning av pro
dukter, kontakt med våra kunder eller ledning av företaget – i allt vad vi gör
är vår ledstjärna högsta kvalitet. Detta löfte infriar vi varje dag.

KVALITET BETYDER ALLT. 
UTAN KVALITET, BETYDER 
ALLT INGENTING.
Viega. Connected in quality.
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