
Viega Advantix-afvoeren 
voor renovatie



*  De waterslothoogte komt niet overeen met NEN EN 1253. De toepassing van de afvoer moet afhankelijk van de lokale omstandigheden tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel installateur worden afgestemd.

** De genoemde afvoercapaciteit heeft betrekking op een waterstuwhoogte van 10 mm.

Geringste bouwhoogte:
douchegoten en vloeraf-
voeren vanaf 62 mm

 Afvoercapaciteit

Advantix-afvoer voor: 
Standaard-

Inbouw**

Met buisaan-

sluiting

DN 40

Zonder 

vuilzeef

Per 10 mm 

meer water-

stuwhoogte

Advantix-douchegoot 

basisbehuizing 67 mm

Advantix Basic 

douchegoot 67 mm

0,45 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

Advantix hoekafvoer 66 mm 0,4 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

Advantix vloerafvoer 62 mm 0,5 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

Compacte alleskunner

De afvoercapaciteit van de nieuwe Advantix-afvoeren varieert 
van 0,4 tot 0,5  l/s. Dit kan nog worden verhoogd door verschil-
lende inbouwmogelijkheden, bijvoorbeeld door toepassing van 
een afvoerbuis DN  40. Vanzelfsprekend biedt de nieuwe afvoer 
betrouwbaar bescherming tegen onaangename luchtjes. De 
afvoer voorziet bovendien in een waterslothoogte van 25  mm*, 
waardoor onaangename luchtjes worden voorkomen.

Slechts 62  t/m 67  mm bouwhoogte

De nieuwe, zeer vlakke Advantix-afvoeren bieden met name 
bij renovaties uitkomst. De zeer geringe inbouwhoogte 
varieert afhankelijk van de uitvoering van 62  t/m 67  mm: 
67  mm voor RVS-douchegoten, 66  mm voor hoekafvoeren en 
slechts 62  mm voor vloerafvoeren. Daarmee kan nu ook bij 
renovaties van badkamers geprofiteerd worden van vlakke 
inloopdouches.
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De Viega Advantix-afvoer voor renovaties

Alle basisbehuizingen van de douchegoot Advantix, Advantix Basic, alsook 
de hoekafvoer in rechte uitvoering kunnen met de nieuwe, vlakke afvoer worden 
uitgevoerd.

De Viega Advantix-douchegoot Basic 67 mm voor renovaties

Voor de vrije of wandinbouw zijn vijf verschillende lengten leverbaar.

In één oogopslag

■ Ideaal voor renovatie
■ Minimale bouwhoogte 

tussen 62 en 67  mm
■ Zelfreinigend
■  Toegankelijk met een 

6,4  mm spiraal
■ Maximale afvoercapaciteit 

0,5  l/s (zie tabel)

Dunbed-afdichting voor bijvoorbeeld de Advantix-douchegoot Basic Wand 

1  Aanbrengen van de afdichtingsband in de vloeibare afdichting.
2  Betegelen met of zonder tegelprofiel tot aan de rand van het EPS-hardschuimblok.

Voordelen van dunbed-afdichtingen 

De bescherming van gebouwen tegen vocht heeft de hoogste prioriteit. Dat geldt 
met name voor omgevingen waar inloopdouches worden toegepast. Daarom wordt 
hiervoor steeds vaker gebruik gemaakt van vloeibaar te verwerken afdichtingen. Het 
voordeel voor de installatie: de afdichting bevindt zich tussen tegel en afwerkvloer, 
waardoor de afwerkvloer niet nat of vochtig kan worden. Het gebruik van vloeibare 
afdichtingen bespaart bovendien extra afdichtingen, zoals bitumen- of kunststofba-
nen. Natuurlijk laat de nieuwe Viega Advantix-badafvoer voor renovaties zich pro-
bleemloos verwerken in een dunbed-afdichting.

De Advantix-vloerafvoer 62 mm

Voor de vrije inbouw van vierkante of ronde roosters.



Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Tel: 035-538 04 42
Fax: 035-538 07 53
info@viega.nl
www.viega.nlN
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Vloerafvoeren

Toebehoren

Douchegoten

Productoverzicht
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