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Dokonalost tvoří detaily.  
Ovládací desky Visign firmy Viega.

Rovné
Montáž v jedné rovině s obkladem – soudobý koncert ovládání a obložení. strana  4

Bezdotykové
Visign for More sensitive – pohodlí, čistota a žádné šmouhy od prstů.  strana  6

Luxusní
Visign for More – řada Visign pro nejvyšší nároky na tvar, funkčnost a materiál. strana  8

Stylově čisté
Visign for Style – řada Visign pro estetické akcenty do koupelny. strana 20

Barvy, světlo a zařízení propůjčují prostoru 
svoji tvář. Teprve však detaily mu dodají 
charakter. Takové detaily, jako ovládací 
desky Viega Visign.

Exkluzivní a přesto decentní design otevírá 
neomezené možnosti uspořádání. Kom fortní 
ovládání zajišťuje ve skrytu pracující tech-
nika. Tyto vlastnosti vytváří z funkčního 
produktu dokonalý doplněk.
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Dobrý design je nápadný, i když se nepod-
bízí. Dokazují to varianty ovládacích desek 
Visign, které jsou v jedné rovině s obkladem. 
S výjimkou designu se zaoblenými rohy lze 
všechny ovládací desky sérií  Visign for 
More a Visign for Style instalovat tak, že 
se spojí se stěnou v absolutně rovnou 
plochu. Ze stěny vyčnívají jenom tlačítka. 
Ovládací desky se tak harmonicky začlení 
do okolního uspořádání dlaždic.

Umožňuje to rám k zabudování, který lze 
snadno přizpůsobit různým tloušťkám 
 obkladů. Navíc:  Exkluzivní funkční jednot-
ka z přírodního kamene pro Visign for Sty-
le 12 dokonce umožňuje použít k ovládání 
 dlaždici, která splývá s okolním obkladem. 
Při řešení koupelny se tak může použít 
spojený kamenný povrch nebo podobně 
neobyčejný materiál.

Rovné: 
ovládání v jedné rovině s obkladem.

Rám k zabudování  
desek Visign for More 
do jedné roviny  
s obkladem
WC 643 096
pisoár 643 102

Rám k zabudování  
desek Visign for Style 
do jedné roviny  
s obkladem
WC 643 072
pisoár 643 089

Funkční jednotka  
pro kamenné desky
WC 645 182
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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*, čirá/mátově zelená
Visign for More 100
WC 630 775
pisoár 735 630

ESG*, parsol/černá
Visign for More 100
WC 615 895
pisoár 735 623

ESG*, čirá/světle šedá
Visign for More 103
WC 630 621
pisoár 735 692

ESG*, čirá/mátově zelená
Visign for More 103
WC 630 805
pisoár 735 715

ESG*, parsol/černá
Visign for More 103
WC 630 614
pisoár 735 708

Další barvy viz katalog.

* jednovrstvé bezpečnostní sklo
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Nálepka WELL barevným 
kódem označuje efektivi-
tu, se kterou armatura řídí 
spotřebu vody. Ovládací 
desky Visign for More  
sensitive od firmy Viega 
přitom dosahují nejlep-
ších hodnot.

Bezdotykové: 
Visign for More sensitive.
Poznejte výhodu elektronicky spouštěné-
ho splachování: dokonalá hygiena, žádné 
otisky prstů a navíc zcela rovný, snadno 
udržovatelný povrch. Ke spláchnutí malé-
ho nebo velkého množství vody stačí pou-
hé mávnutí ruky. Výsledkem je nekompro-
misní komfort, navíc se zřetelnou úsporou 
vody, což potvrzuje označení WELL. 

Ovládací desky Visign for More sensitive 
jsou mimořádně decentní. Díky elektronic-
kému spouštění nejsou totiž zapotřebí 
žádná vyčnívající tlačítka. Stavební výška 
ovládací desky na stěně tak činí pouhých 
7 mm. Skleněný materiál navíc dodává 
lehkost a lesk.

Visign for More 100 sensitive 
Kulatá ovládací pole jsou kontrastem k 
rovnému obrysu ovládací desky. Minima-
listické tvary se prosazují i u infračervené-
ho splachování příslušného pisoáru.

Visign for More 103 sensitive
Díky měkkým obrysům a kulatým ovláda-
cím polím se Visign for More 103 sensitive 
perfektně začlení do celkové kompozice 
koupelny. Tato řada je rovněž vybavena 
ovládáním pisoáru pomocí infračervené 
techniky.



Visign for More 100 sensitive
ESG*,  čirá/světle šedá
WC 622 671
pisoár 735 616
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Ve Vaší koupelně může být mnoho věcí, kompromis ovšem 
jednou z nich nebude. Proto se Visign for More opírá o dokonalost 
ve všech směrech: Od návrhu renomovaného designového stu-
dia  Artefakt přes moderní techniku, až po vysoce kvalitní ma-
teriály, jako kov a sklo. Každá ovládací deska Visign for More 
tak splňuje nejvyšší nároky na estetiku a komfort při ovládání.

Luxusní:
Visign for More.
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Visign for More 103 
Krycí desku: pochromováno
Tlačítko: ESG*, parsol/černá
WC 605 858
pisoár 605 926

* jednovrstvé bezpečnostní sklo
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Visign for More 100.

Otevřený design a hladký, rovný povrch 
dodává sérii Visign for More 100 zcela 
 neobyčejnou lehkost. Splachování se pro-
vádí lehkým stisknutím desky.  

 ■ zadní krycí desku lze instalovat v jedné 
rovině se stěnou

 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky

 ■ k dispozici i jako bezdotykové ovládání 
Visign for More 100 sensitive

Kov, ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  597 443
pisoár  599 348

Kov, barva ušlechtilé oceli
WC  597 450
pisoár  599 355

ESG*, parsol/černá
WC  597 498
pisoár  599 393

ESG*, čirá/světle šedá
WC  597 481
pisoár  599 386

ESG*, čirá/ 
mátově zelená
WC  630 836
pisoár  630 928

*  jednovrstvé  
bezpečnostní sklo
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Zde a na straně 11:
Kov, pochromováno
WC  597 436
pisoár  599 331
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Zde a na straně 13:
ESG* parsol/černá
WC  597 429
pisoár  599 393
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Visign for More 101.

Použitím vysoce kvalitních materiálů a 
jasných linií vzniká nadčasový design. 
Minimalistické tvary Visign for More 101 
jsou toho jasným důkazem. Tlačítka spla-
chování WC uspořádaná nad sebou ovlá-
dají velké a malé splachovací množství. 

 ■ zadní krycí desku lze instalovat v jedné 
rovině se stěnou

 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky

 ■ hodí se ke splachování pisoáru  
Visign for More 100

Kov, pochromováno
WC  597 368
pisoár  599 331

Kov, barva  
ušlechtilé oceli
WC  597 382
pisoár  599 355

ESG*, čirá/ 
mátově zelená
WC  630 843
pisoár  630 928

Kov, ušlechtilý  
mat/ velour chrom
WC  597 375
pisoár  599 348

ESG*, čirá/světle šedá
WC  597 412
pisoár  599 386

*  jednovrstvé  
bezpečnostní sklo
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Zde a na straně 15:
Kov, barva ušlechtilé oceli
WC  597 528
pisoár  599 423
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Visign for More 102.

Kov, pochromováno
WC  597 504
pisoár  599 409

Kov, ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  597 511
pisoár  599 416

ESG*, parsol/černá
WC  597 047
pisoár  598 990

ESG*, čirá/světle šedá
WC  597 559
pisoár  598 983

ESG*, čirá/mátově 
 zelená
WC  630 850
pisoár  630 935

*  jednovrstvé  
bezpečnostní sklo

Ovládací deska Visign for More 102 vypa-
dá, jako by se vznášela před stěnou – ten-
to efekt je obzvláště působivý při použití 
kombinace různých materiálů se sklem. 

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky
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Kov, pochromováno
WC  605 605
pisoár  605 865

Kov, barva ušlechtilé 
oceli
WC  605 629
pisoár  605 889

ESG*, parsol/černá
WC  605 858
pisoár  605 926

Kov, ušlechtilý  
mat/ velour chrom
WC  605 612
pisoár  605 872

ESG*, čirá/mátově  zelená
WC  630 874
pisoár  630 942

*  jednovrstvé  
bezpečnostní sklo

Díky decentnímu zaoblení působí tato 
ovládací deska zvláště měkce. Visign for 
More 103 se tím stává velmi současnou – 
nabízí zajímavou alternativu přímočarých 
linií řady Visign for More 102.

 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky

 ■ k dispozici i jako bezdotykové ovládání 
Visign for More 103 sensitive

Zde a na straně 17:
ESG*, čirá/světle šedá
WC  605 643
pisoár  605 919

Visign for More 103.
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Zde a na straně 19:
Kov, pochromováno
WC  598 457
pisoár  599 003

Kov, barva ušlechtilé oceli
WC  598 471
pisoár  599 027

Kov, ušlechtilý  
mat/ velour chrom
WC  598 464
pisoár  599 010

Klasický design Viega Visign okouzluje 
ušlechtilými materiály a minimalistickými 
tvary. Výrazný design řady Visign for More 
104 se prosazuje i u vanové soupravy Visign 
Multiplex Trio MT3, přičemž harmonicky 
splývá s nadčasovými armaturami mnohých 
výrobců.

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky

Visign for More 104.
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Ovládací desky Visign for Style se pohodlně ovládají a jsou 
 zárukou kvality – v rodinné koupelně, i v poloveřejných sanitár-
ních zařízeních. Přináší do koupelny svěží akcenty a zcela jasně 
dokazují, že dokonalost nemusí být vždy luxusem.

Stylově čisté:
Visign for Style.
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Visign for Style 10.

Umělá hmota,  
barva ušlechtilé oceli
WC  597 054
pisoár 721 787

Umělá hmota,  
pochromovaná
WC  596 323
pisoár 721 763

Umělá hmota,  
ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  596 347
pisoár 721 770

Umělá hmota, 
pergamon/camee
WC  596 330
pisoár 721 800

Umělá hmota,
černá
WC 686 543
pisoár 721 794

Visign for Style 10 nenabízí svůj design jen 
očím, ale především rukám. Různě vykle-
nutá ovládací tlačítka pro dvojmnožstevní 
splachovací techniku jsou pro Vaše ruce 
pohlazením.

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ mechanická dvojmnožstevní splacho-
vací technika

Zde a na straně 23:
Umělá hmota, alpská bílá
WC  596 316
pisoár 721 756 Další barvy viz katalog.
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Umělá hmota,  
ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  597 139
pisoár  598 532

Umělá hmota,  
pochromováno
WC  597 115
pisoár  598 518

Umělá hmota,  
alpská bílá
WC  597 108
pisoár  598 501

Umělá hmota, 
pergamon/camee
WC  597 122
pisoár  598 525

Visign for Style 11.

Visign for Style 11 kombinuje pevný obrys 
desky s jemným vyklenutím ovládacího 
tlačítka.

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky

Zde a na straně 25:
Umělá hmota,  
barva ušlechtilé oceli
WC  597 146
pisoár  598 549 Další barvy viz katalog.
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Zde a na straně 27:
Krycí deska: ESG*, parsol/černá
Tlačítko: Umělá hmota, pochromováno
WC  690 632

26

Další barvy viz katalog.
*  jednovrstvé bezpečnostní sklo

Umělá hmota,  
ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  597 276
pisoár  599 270

Umělá hmota,  
barva ušlechtilé oceli
WC  597 283
pisoár  599 287

Krycí deska:  
ESG*,  čirá/světle šedá
Tlačítko: umělá hmota, 
pochromováno
WC  690 601

Krycí deska:
ESG*, čirá/světle šedá
Tlačítko: umělá hmota, 
alpská bílá
WC  690 595

Visign for Style 12.

Bez kudrlinek odolá každé módní vlně – 
Visign for Style 12. Ovládací deska je  
k dispozici v nejrůznějších materiálech  
a jejich kombinacích. Díky tomu se dá 
koupelna řešit skutečně jakkoliv. 

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ dvojmnožstevní splachovací technika  
s lehkým chodem pomocí bovdenové 
jednotky
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Zde a na straně 29:
Umělá hmota, pochromováno
WC  654 504
pisoár 654 788

28

Umělá hmota,  
barva ušlechtilé oceli
WC  654 535
pisoár  654 818

Umělá hmota,  
ušlechtilý mat/ 
velour chrom
WC  654 528
pisoár  654 801

Umělá hmota,  
alpská bílá
WC  654 498
pisoár  654 771

Umělá hmota, 
pergamon/camee
WC  654 511
pisoár  654 795

Visign for Style 13.

Tvar se podřizuje funkci – tato zásada 
 designu a architektury se stala základem 
pro Visign for Style 13. Ve středu ovládací 
desky ční coby designový prvek dvoudílné 
tlačítko.

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ mechanická dvojmnožstevní  
splachovací technika
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Zde a na straně 31:
Umělá hmota,  
ušlechtilý mat/velour chrom
WC  654 719
pisoár  654 597

30

Umělá hmota,  
pochromováno
WC  654 696
pisoár  654 573

Umělá hmota,  
barva ušlechtilé oceli
WC  654 726
pisoár  654 603

Umělá hmota,  
alpská bílá
WC  654 689
pisoár  654 566

Umělá hmota, 
pergamon/camee
WC  654 702
pisoár  654 580

Další barvy viz katalog.

Visign for Style 14.

Tvrdé rysy, příjemná na dotyk a jasné 
 zaměření na ovládací pole – design série 
Visign for Style 14 je estetickým vykřičníkem 
koupelny. 

 ■ lze instalovat v jedné rovině se stěnou
 ■ mechanická dvojmnožstevní splacho-
vací technika
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Viega s.r.o. 
Zdikovská 61/3030  
150 00 Praha 5 
Česká republika

Viega s.r.o. 
J. Korty 12 
71000 Slezská Ostrava 
Česká republika

Telefon +420 (0) 595 054 - 933 
Fax +420 (0) 595 054 - 162

info@viega.cz 
viega.cz


