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Het uitzoeken van een badkamer is geen 
beslissing die in een dag wordt gemaakt,
maar is vaak een beslissing voor de 
lange termij n. Elke ochtend beginnen 
we de dag met water en zo eindigen we 
hem ook. De badkamer is de constante
en verfrissende factor in ons  dagelij kse 
leven. Daarom streven wij  bij  Viega al 
120 jaar naar deskundigheid op het ge-
bied van badkamers en  techniek die 
wereldwij d grenzen verlegt. We willen 
elke dag boven onszelf uitstij gen. Door 
te luisteren naar onze klanten. Ontwer-
pen,  engineeren en verder ontwikkelen 

van producten en diensten die voldoen 
aan uw behoeften. Altij d  actueelen 
 vooruitstrevend. Dat geldt ook voor de 
thema ’s digitalisering, design en kwali-
teit.  Wij  schenken aandacht� aan u, aan 
kwaliteit, aan onderzoek en ontwikkeling.  
Zodat we elke dag aan  de steeds stren-
gere eisen kunnen voldoen.

Het uitzoeken van een badkamer is geen van producten en diensten die voldoen 

KWALITEIT IS ALLES
ZONDER KWALITEIT IS 
ALLES NIETS.
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Een plek waar we onszelf kunnen zijn. 
Een plek die u als ander mens verlaat dan hoe  
u hem binnenkwam. 
Waar verandering plaatsvindt. 
Van een stille plaats naar een netwerk. 
Van een afzonderingsruimte naar een toekomst- 
gerichte ruimte. 
De plaats waar we ons klaarmaken. 
Voor de dag. Voor de nacht. 
En voor alles wat we nog gepland hebben. 
Die niet alleen meedenkt, maar ook vooruitdenkt 
en onze gedachten leest in het proces. 
Waar design en technologie met elkaar samenwerken. 
En kwaliteit vanzelfsprekend is. 
Een plek waar de meest verfijnde techniek is verwerkt. 
Waar we ons niet alleen comfortabel maar ook  
geïnspireerd voelen. 
Waar alles samenkomt. 
Of alles opnieuw begint. 
Deze plek moet precies zijn zoals wij het willen.

DE BADKAMER. 
NIET MEER. 
MAAR ABSOLUUT OOK 
NIET MINDER.
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EEN BADKAMER DIE 
ZICH AANPAST AAN 
DE GEBRUIKER: 
DE BADKAMER VAN 
DE TOEKOMST IS 
EEN BADKAMER DIE 
AAN ALLE WENSEN 
VOLDOET.
In gesprek met Dirk Meuleneers,  
Dipl.-Ing. Interieurontwerp,  
CEO van Meuleneers Studio,  
over de badkamer van de toekomst.
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VISIGN: Meneer Meuleneers, wat is 
volgens u de basisvoorwaarde voor 
een ideale badkamer?
Dirk Meuleneers: Badkamers die 
enerzijds voldoen aan de design eisen 
van de huidige tijd op het gebied van 
materialen, kleuren en vormen, maar die 
ook alle leeftijden aanspreken. Belangrijk 
hierbij is een goed, toekomstgericht 
ontwerp, een duidelijk gestructureerde 
ruimte-architectuur en voldoende 
bewegingsruimte. 

Hoe gaat u verder met het ontwerp?
We ontwerpen badkamers met het oog  
op de toekomst. De focus ligt op een 
hoogwaardig design dat tegelijkertijd 
functioneel, doordacht en gebruiks-
vriendelijk is. Dit begint met een bad en 
een inloopdouche. Dit laat ruimte voor 
alle generaties en wensen. 

Wat is uw advies over de 
productkeuze?
We moeten producten die technisch 
volwassen, slim en intuïtief zijn op 
waarde schatten. Dat is het geval met de 
Viega Visign-serie, die naast een tijdloos 
hoogwaardig design bijvoorbeeld ook 
elektronische badarmaturen aanbiedt. 
Deze stellen automatisch de gewenste 
watertemperatuur en het vulniveau in.

Een belangrijk aspect is zeker ook de 
verlichting.
Juist. Hier is het belangrijk om geschikte 
verlichting op de juiste plaats te hebben 
voor het ideale samenspel van indirecte 
en directe verlichting, van veiligheid, 
comfort en welzijn, en om het effect van 
de kleuren en materialen te versterken. 

Hoe is de Viega Visign-serie 
geschikt voor de upgrade naar een 
comfortbadkamer?
De Viega Visign-designlijn geeft ant-
woorden op actuele vragen: dankzij de 
individuele ontwerpwensen is er een 
breed scala aan kleuren, oppervlakken, 
materialen, licht en vormen mogelijk.  
Van de bedieningsknop tot aan het sifon  
wordt alles uit één mal gegoten. De 
moderne digitale ontwikkelingen komen 
ook tot uiting in intuïtieve, slimme 
oploss ingen voor in huis. En met het 
oog op de demografische ontwikkeling 
worden de producten ook aangepast  
aan alle leeftijden. Zo biedt Viega Visign  
optimale mogelijkheden voor de badkamer 
van de toekomst.

Het streven naar autonomie en de demografische ontwikkelingen hebben ook  
invloed op de badkamer. Er is een toenemende vraag naar hoogwaardige producten,  
maar producten moeten ook comfortabel en toekomstgericht zijn. Interieurarchitect 
Dirk Meuleneers van Studio Meuleneers, Krefeld, Duitsland, die met zijn hoogwaardige  
’badkamers als woonruimte’ een reputatie heeft opgebouwd in de sector, legt uit hoe 
zo’n comfortbadkamer eruit zou kunnen zien.

DE BADKAMER IS IN ONTWIK-
KELING. HET DESIGN MOET 
DAAROP VOORUITLOPEN.
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Met veel innovaties en een bekroond ontwerp  
begeleiden wij de overgang van de pragmatische 
natte ruimte naar de multifunctionele, digitale  
en comfortabele ontspanningsruimte.

VISIGN IS HET 
SAMENSPEL VAN 
TECHNOLOGIE EN 
COMFORT. 



# 01
Visign- bedieningsplaten

De nieuwe Visign- bedieningsplaten creëren 
niet alleen vrij heid in het badkamerdesign, maar 
maken de bediening ook intuïtief dankzij  de 
contactloze  sensor  of LED-verlichting zoals in 
onze Visign for More 205.

Zie p. 10

# 02
Visign- Badafbouwsets

De intelligente Multiplex Trio E - badarmaturen  
kunnen overal worden geplaatst en  geven rust 
na een zware werkdag: met behulp van een 
smartphone kan het vullen van het bad eenvoudig 
worden geregeld op basis van uw individuele 
temperatuur- en waterniveau wensen.

Zie p. 16



# 03
Visign-badkamerafvoeren

De Advantix Cleviva-douchegoot voldoet aan 
alle ruimtelij ke en nieuwe kleureisen van het 
badkamerdesign. Hij  is eenvoudig te plaatsen
en is met zij n trendy kleuren het hoogtepunt 
van elke badkamer.

Zie p. 20



Meer inspiratie en informatie over de  
intelligente badkameroplossingen van  
Viega vindt u op:

viega.nl/Visign

HOOGTEPUN-
TEN VOOR ELK 
BADKAMER-
CONCEPT.



VAN EEN STILLE PLAATS NAAR 
EEN NETWERK. VAN EEN AFZON-
DERINGSRUIMTE NAAR EEN  
TOEKOMST-GERICHTE  
RUIMTE.

# 02
Visign- 
badafbouwsets 
Zie p. 16

# 03
Visign- 
badkamer afvoeren 
Zie p. 20
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# 01
Visign- 
bedieningsplaten 
Zie p. 10
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Bekroond design

Visign for Style 23 en 24,
Visign for More 202 en 204

Visign for More 202 Visign for More 201 Visign for More 204 Visign for Style 23 en 24, 
Visign for More 204 

Visign for More 200 Visign for More 201
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Visign-bedieningsplaten

Strakke lijnen, perfect gevormde geometrie en een gevoel waar elke hand 
van houdt. Zo onderscheiden de bedieningsplaten van Visign for More en 
Visign for Style zich. Een breed scala aan internationaal geïnspireerde 
materialen en kleuren zorgt ervoor dat de Visign-serie past bij alle actuele 
keramiek- en tegeltrends. De Visign-bedieningsplaten zijn compatibel met 
alle Viega Prevista-reservoirs en -voorwandsystemen en bieden naast hun 
aantrekkelijke uiterlijk ook verrassend intelligente techniek.

Visign for More:
hoge eisen
Visign for More biedt hoogwaardige  
metaal- of glasuitvoeringen voor alle  
exclusieve wensen. Naast het frisse  
design versterken de subtiele uitvoeringen 
het gevoel van absolute lichtheid met 
hun contactloze bediening In de vele 
kleurvariaties vindt u zeker het juiste  
accent voor uw badkamer. 

Visign for Style:
stijlvol design
Visign for Style staat voor een pure, 
functionele en tijdloze uitstraling in de 
badkamer met een hoog bedienings-
comfort. De hoogwaardige kunststoffen 
staan garant voor grenzeloos creatief 
badkamerdesign. Ook hier is een breed 
scala aan kleurvarianten beschikbaar.

# 01
WANNEER FUNCTIONALITEIT 
SENSUEEL WORDT.
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Schoonheid is niet alles. Design moet altijd functioneel zijn. De Visign 
bedieningsplaten combineren daarom alle voordelen die een 
toekomstgerichte badkamer moet hebben: innovatieve oplossingen  
voor hoge hygiënestandaarden, verschillende montagemogelijkheden, 
praktisch omgevingslicht en, uiteraard, een aantrekkelijk ontwerp.

Visign-bedieningsplaten

Automatische hygiëne
Om stilstand in tijdelijk ongebruikte koud 
waterleidingen te voorkomen, spoelen  
de elektronische Visign-bedieningsplaten 
met hygiënefunctiespoeling automatisch  
met de gewenste intervallen en spoelvolumes. 
De gecontroleerde waterverversing helpt  
dus om de perfecte waterkwaliteit in uw 
leiding te garanderen.

VOORUITSTREVEND 
DESIGN.
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Vanzelfsprekend
Als sfeervolle accentuering of hulp in het 
donker hebben sommige Viega bedie-
ningsplaten van de Visign for More-serie  
optioneel een verlicht montageframe dat bij  
nadering reageert en aangenaam oplicht. 
De bedieningsplaten Visign for More 202 
en 205 zijn al standaard uitgerust met 
LED-verlichting.

We laten creativiteit de vrije loop
Geraffineerd design en hoogwaardige 
materialen zijn al lang geen bijzonderheid 
meer in hedendaagse badkamers. Deze 
zijn net zo zorgvuldig zijn vormgegeven en 
ontworpen als andere leefruimtes. Naast 
het uiterlijk en de kwaliteit speelt het 
verlangen naar persoonlijkheid altijd een 
grote rol. Met ons brede scala aan kleuren 
en materialen is het mogelijk om dit op 
een zeer eenvoudige manier te realiseren.

Opvallend onopvallend
Het buitengewone design van de Visign- 
serie hoeft niet te worden onderstreept: 
onze tegelvlakke uitvoeringen kunnen 
moeiteloos worden geïnstalleerd, zodat 
ze een absoluut vlak oppervlak op de 
wand creëren. Bijzonder aantrekkelijk in 
combinatie met tegels van natuursteen.

Tegelvlak
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Bediening van voren 
en van bovenaf

 LED-technologie 

Tegelvlak

 Contactloos  Hygiënefunctie

Visign for More 202: 
hoe je het ook  wendt of keert
De elektronische  bedieningsplaat 
met LED-verlichting springt eruit in 
het ontwerp en is een revolutionair 
alternatief voor het dominante platte 
design. De organische vorm nodigt 
uit tot aanraken en kan op verzoek 
geheel vlak met de tegels worden 
geinstalleerd. Ook in speciale kleuren 
leverbaar. 

Visign for Style 24: 
de gulden snede
Strakke lij nen, consistente geometrie: de 
esthetische Visign for Style 24 overtuigt 
met zij n ongebruikelij ke verticale  vormge-
ving   van de drukknop. De tweekleurige 
uitvoering met verschillende materialen 
benadrukt dit ongewone designidee en 
maakt van elke badkamer iets bij zonders.

Visign for More 201: 
gestroomlij nd ontwerp
De puristische Visign for More 201-
 bedieningsplaat is verkrij gbaar in 
verschillende  roestvast stalen tinten en 
met een optioneel ledmontageframe. 
Het zachte en vloeiende design 
spreekt voor zich en is een  spannend 
en esthetisch hoogtepunt in elk 
minimalistisch badkamerdesign.

Visign for More 205 sensitive: 
 contactloze bediening
Een badkamer die intuïtief de behoeften 
van zij n gebruikers kent, bevat ook een 
 bedieningsplaat die wordt geactiveerd 
voordat hij  wordt aangeraakt. Door uw 
hand te bewegen wordt de elektronische 
spoeling met een van de twee 
spoel-volumes geactiveerd,  zonder 
vingerafdrukken, perfect hygiënisch en 
  waterbesparend Het hoog-waardige 
verchroomde frame en het vlakke en 
onderhoudsvriendelij ke glazen oppervlak 
maken het elegante comfort in uw 
badkamer perfect af. 

Visign for More 205
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Visign for More 200:  
recht uit de natuur
Hout is onze emotionele verbinding met 
de natuur. Deze bedieningsknop van 
echt houtfineer (gebeitst gerookt eiken) 
brengt een warm, organisch accent in 
uw badkamer, gesteund door de lichte 
ronding in het ontwerp.

Onze winnaar van de Red Dot Design  
Award is ook verkrijgbaar in ver schillende 
andere kleuren, speciale kleuren en ma-
terialen. Want met de Visign for More 200  
staan individualisering en materiaal 
duidelijk op de voorgrond. Onze selectie  
van hoogwaardige materialen en opper-
vlakken varieert van luxe afwerkingen op 
echt hout tot aan de gecoat glas.

Om u te helpen bij uw beslissing, 
gebruikt u eenvoudig de online  
bedieningsplaten configurator

viega.nl/ 
Bedieningsplaten-
configurator
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Bekroond design

Multiplex Trio E2 en E3
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Waar komt Smart Home vandaan?
Het klinkt modern, maar de  eerste uitwerkingen
de stomme fi lm van Buster Keaton  ’The All-
Electric House ’ uit 1922: het idee van het 
netwerkhuis. Wat hier nog als bij zonder werd 
beschouwd, dook vanaf 2010 overal op.  Dankzij 
draadloze overdracht van gegevens is het 
Smart Home een van de meest innovatieve 
en snelstgroeiende markten  geworden.

Baden is voor levensgenieters. Daarom moet comfort centraal staan 
bij  elk badkamerdesign. Een beperkt ruimtegebruik, hoogwaardige 
chroomoppervlakken of het opslaan van voorinstellingen met behulp 
van een handig slim besturingssysteem zij n slechts enkele van de 
voordelen van het Viega-assortiment, dat van elke badkamer een 
bij zondere ervaring maakt.

DE MANIER WAAROP 
IEMAND LEEFT, 
WORDT DUIDEL� K IN 
DE BADKAMER .

Visign- badafbouwsets
# 02
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Visign- Badafbouwsets

Laat u echt verwennen: met de  elektronische Multiplex Trio E- badarmaturen kunt u de 
watertemperatuur en -hoeveelheid met ��n druk op de knop met multifunctionele 
besturing bedienen. Een oplichtende ring geeft de temperatuur weer.  Het vullen van 
het bad stopt automatisch op het individueel opgeslagen vulniveau met behulp van de
geheugenfunctie. Alle bedieningselementen van de Multiplex E-serie kunnen overal 
worden geplaatst, in de wand of op de rand van het bad. Uiteraard zij n ze compatibel 
met badvulling systemen van de Multiplex Trio- en Rotaplex  Trio-serie.

BEHULPZAAM DIGITAAL:
UW BUTLER IN DE BADKAMER.

Viega Multiplex Trio kan ook via draad-
loos en dus onderweg worden bediend. 
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Multiplex Trio �-bodemvulling
Welkom in de spa. Als slim alternatief 
voor de wandkraan is er een nieuwe 
manier om het bad te vullen: stervormig 
vanuit de bodem en stil. 

Multiplex Trio met Visign MT�
Deze elegante aan- en afvoervariant 
maakt een vulniveau mogelij k dat tot 
5 cm hoger ligt en biedt zo bij zonder 
comfort met iets meer ruimte in het bad. 
Het waterniveau kan met een eenvoudige 
druk op de knop worden verhoogd. 
De selectie van speciale kleuren maakt 
 bij zondere design eisen mogelij k.

Multiplex Trio met Visign MT5
De gecombineerde aanvoer-, afvoer- en 
overloop heeft een ultraplat design dat 
bij zonder geschikt is voor slanke baden. 
Het visueel inge togen maar hoogwaardige
ontwerp werd bekroond met de Red Dot 
Design Award en is nu voor het eerst ver-
krij gbaar in speciale kleuren.

Bedieningselementen

Multiplex Trio E3
Het weergave-element maakt een intuï-
tieve bediening mogelij k. Het toont indivi-
duele instellingen voor watertemperatuur, 
watertoevoer en vulhoeveelheid en geeft 
met een lichte druk op de knop een 
gebruikersmenu weer, waarin u andere 
functies  voor het vullen van het bad snel 
kunt selecteren. Temperatuurkeuze en 
aan/uit-functie worden gecombineerd in 
één verchroomd bedieningselement.

Multiplex Trio E2
Het bad wordt gevuld met behulp van 
twee bedieningselementen: een voor de 
aan/uit-functie en de watertemperatuur. 
En een voor de toevoer en de schakelaar 
naar de handdouchekop. Een duidelij ke 
scheiding van de functies, maar dan wel 
optisch in een geheel.

Mogelij kheden voor  vullen en afvoer
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Advantix Vario
De Viega Advantix Vario-douchegoot kan 
individueel in de lengte worden ingekort en 
past perfect in een modern  badkamer-
design. Rechte, U- en hoekontwerpen zij n 
ook mogelij k.

Bekroond design

Advantix Cleviva Advantix Vario-wandafvoerAdvantix Cleviva Advantix Cleviva
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Ontdek de voordelen van ontwerp vrijheid:  
Advantix voor zwaar gebruik, Advantix Vario  
in verschillende vormen voor maximale 
flexibiliteit bij de installatie en Advantix Cleviva 
met de gecombineerde lijnafwatering en 
puntafvoer voor een unieke elegantie. De 
roosters van de Visign-productlijn zijn 
optische hoogtepunten. De bijbehorende 
afvoeren voorkomen nare luchtjes en 
zorgen voor voldoende afvoercapaciteit. 
Onze producten hebben verschillende 
designprijzen gewonnen.

De vraag naar design en persoonlijkheid neemt toe met de opwaar-
dering van de badkamer tot een wellness-ruimte. Viega voldoet aan  
deze eisen met een uitgebreid assortiment hoogwaardige afvoersystemen 
voor de badkamer.

Visign-badkamerafvoeren
# 03
OVERTUIGT  
OP ALLE PUNTEN.
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Visign-badkamerafvoeren 

Advantix Vario: 
altijd mooi en recht
De Advantix Vario-wandafvoer ziet er  
net zo elegant uit. Het roestvast stalen 
rooster loopt horizontaal in de wand, 
waardoor de tegelvloer gelijkmatig tot 
aan de wand kan worden gelegd zonder 
onnodige hellingshoeken. Desgewenst kan  
het staafrooster ook worden weggelaten.

Grenzeloze variatiemogelijkheden
Ontwerpwensen moeten zich onge hinderd  
kunnen ontwikkelen. Daarom past 
Advantix Vario zich perfect aan uw 
individuele behoeften en de bestaande 
architectuur aan, ongeacht of deze vrij 
in de ruimte, in of aan de wand wordt 
geïnstalleerd. Bovendien kan hij in drie  
varianten worden gelegd: recht, in L-  
of U-vorm. Bij een renovatie zijn de 
wandafvoer en de douchegoot ook 
verkrijgbaar met een inbouwhoogte van  
70 mm. Met hun kleurvariaties passen de  
Advantix Vario-modellen harmonieus in  
elke badkameromgeving. Het fijne roestvast 
stalen rooster biedt een naadloze 
overgang naar elk tegelpatroon en de 
optionele tegelrails maken verdere ont-
werpvarianten mogelijk. Geen wonder 

dat de hoogwaardige Advantix Vario-
modellen zijn bekroond met prestigieuze 
designprijzen.

Advantix: 
less is more
De hoogste eisen aan het ontwerp kunnen  
worden gecombineerd met verschillende 
budgeteisen. Dat blijkt uit het ontwerp 
van de Advantix-douchegoot, die met 
en zonder rand kan worden betegeld. 
Het accent ligt bij elk van de negen ver-
schillende roosterontwerpen op een 
discreet en elegant design, met een hoge  
afwateringscapaciteit.

Inloopdouches krijgen vaak meer vorm door een doorlopend tegelbeeld van de vloer.  
Technisch gezien hebben ze echter hun beperkingen door de hellingsgraad van de tegels.  
De Advantix-serie omzeilt dit door een slimme afwatering over de gehele lengte, zodat  
zelfs grote tegels op een aantrekkelijke manier kunnen worden gelegd.

HET NUTTIGE MET HET  
AANGENAME COMBINEREN.

Advantix Vario-wandafvoer
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Advantix Cleviva: grenzeloze variatie
De vij f beschikbare kleurvarianten 
roestvast staal mat, roestvast staal 
kopergoud mat,  roestvast staal goud 
geborsteld,  roestvast stal champagne 
mat en  roestvast staal zwart mat maken 
van elke badkamer een wellness-ruimte. 
Andere speciale kleuren zij n ook op 
aanvraag verkrij gbaar. Het inzetstuk 
voor het douchegootprofi el biedt twee 
extra designvarianten: met één of twee 
afvoeropeningen.

Schone oplossing
De Advantix Cleviva is niet alleen elegant, 
maar biedt ook een hoge hygiëne-
standaard en eenvoudige bediening. Het 
open afvoerprofi el voorkomt dat er zich 
vuil ophoopt, maakt het verwij deren van 
vuil overbodig en kan eenvoudig worden 
afgenomen.

Perfect geplaatst
De Advantix Cleviva douchegoot is fl exibel.
Hij  kan overal binnen het tegeloppervlak 
worden geplaatst: centraal, decentraal of 
direct aan de wand. De wandafvoer is 
uitermate fl exibel: inkorten kan zonder 
grote moeite tot op de millimeter nauwkeu-
rig. Bovendien kan het doucheprofi el 
onbeperkt worden verlengd, waarbij  de 
uiteinden aan beide zij den vlak afl open. 

Meer over Cleviva op viega. nl/Cleviva

Advantix Cleviva-douchegoot

Advantix-douchegoot

Recht aan 
de wand

Decentrale 
plaatsing

Centrale 
plaatsing

Om u te helpen bij  uw beslissing, 
gebruikt u gewoon de online 
douchegootconfi gurator:

viega.nl/Advantix-
configurator
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Advantix RS5
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Zo wordt douchen een bijzondere 
ervaring
Of het nu gaat om een regen- of stort- 
douche: het hoge niveau van de douche-
techniek moet ook bij het afvoeren 
worden behouden, want alleen dan wordt  
uw douche een zorgeloze belevenis. Maak  
uw Visign-badkamer ontwerp helemaal af 
met bijpassende badkamerafvoeren in  
verschillende vormen: de ronde uitvoering  
van Advantix-roosters is ideaal voor  
gebogen contouren, en de vierkante 
uitvoering voor lineaire en grafische 
structuren.

Eleganta-sifon voor de wastafel

Advantix RS4

Deze en andere designs zijn voor u beschik-
baar als afvoerroosters.

Advantix RS15 Advantix RS2

Sifon voor de wastafel 
perfect gevormd tot de kleinste details
Onze kwaliteits- en ontwerpnormen 
stoppen niet bij de sifons: we bieden ze 
aan in fles- en buisvorm. Standaard in 
hoogglans verchroomd messing, maar 
uitvoeringen in speciale kleuren zijn ook 
mogelijk. Allemaal met de beste stro-
mingseigenschappen. Voor elke bad-
kamer is de ideale oplossing te vinden. 
Viega universele en -schachtventielen zijn 
verkrijgbaar als niet- en wel afsluitend en 
zijn ook ver krijgbaar met een innovatieve 
sluitings techniek. Het sluiten en openen 
gebeurt op een eigentijdse manier door 
lichte druk op de bovenkant.

Advantix-betegelbaar opzetstuk
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Maar staan altijd in een totaalplaatje.

VORM EN 
KLEUR STAAN 
NOOIT OP 
ZICHZELF.



Advantix Cleviva



Heldere vooruitzichten

Extravagant design 
met verchroming.

Visign for More 202



Achim Pohl, 
CEO en gediplomeerd designer van ARTEFAKT

OVER SMAAK VALT 
TE TWISTEN, MAAR 
DAT GELDT NIET 
VOOR DE KWALITEIT 
VAN HET DESIGN. 



GEEN BADKAMER
MAAR EEN EMOTIONELE 
GEVOELSRUIMTE .

Kleuren, vormen, materialen

Kleuren, materialen en vormen zij n meer dan alleen een optisch hoogtepunt, 
ze maken een kamer emotioneel aantrekkelij k en worden door iedereen anders 
beleefd. Daarom staan ze nooit op zichzelf, maar moeten ze altij d in de context 
van het totale ontwerp en in hun omgeving worden geplaatst. Of het nu gaat 
om een bewuste stij lbreuk of een homogeen geheel: het perfecte samenspel 
van het interieur maakt een badkamer tot een harmonieus geheel om te zien 
en om te ervaren.
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ARTEFAKT had de zeldzame kans om een 
compleet productassortiment te ontwikke-
len en daarmee de kans om strategisch 
en creatief werk bij  elkaar te brengen. 

 �Goed design is geen doctrine, maar moet een aan-
vulling zij n op de verschillende levens van de mensen 
die het product dagelij ks gebruiken. Ontwerp en functie 
moeten de juiste balans hebben om aan de verschillende 
gebruikerseisen te voldoen. Niet alleen het design, 
maar ook de functie, de bediening en de prij s spelen 
een belangrij ke rol. Ontwerp en functie moeten in 
evenwicht worden gebracht om aan de verschillende 
gebruikerseisen en marktsegmenten te voldoen. In de 
badkamer wordt al snel duidelij k dat de producten 
moeten worden afgestemd op een complexe product-
omgeving. Vooral bij  de Visign for More 200 is dit 
belangrij k. Het gebruiksgemak is de leidraad van het 
minima listische design en staat voor de  krachtige 
identiteit van dit plaat. Een ontwerp dat ideaal integreert 
in een grote verscheidenheid aan sferen en dat 
perfect persoonlij k kan worden afgestemd dankzij  het 
uitgebreide aanbod aan materialen en kleuren.

Materiaal en oppervlaktekwaliteit zijn in ieder geval 
een centrale factor in het ontwerp en de strategie van 
de Visign-familie. Zij vormen de sterke  ’verbindende 
factor ’ in de productfamilie. Hout, glas en metaal in 
verschillende kleuren en oppervlaktetexturen maken het 
mogelijk om de producten nog beter aan te passen 
aan hun identiteit. Oppervlakken zoals koper bieden 
nu ook een perfecte aanvulling op de sterke trend 
naar meer emotie. Dit is overigens het thema van de 
Visign for More 202. De aantrekkelijke combinatie van 
 ’schijnbaar ’ tegenstrijdige vormen is pure sensualiteit. 
Iedereen wil het aanraken, bedienen en ervaren hoe het 
werkt. Bovenal stelt het gebruik van de nieuwste tech-
nologieën ons in staat om nieuwe normen te stellen 
op het gebied van hygieëne. De nieuwe  Visign for Style 
25 sensitive, sensitive biedt de in 2007 door Viega 
geïntroduceerde contactloze-bediening. Deze valt in 
een uiterst aantrekkelijk prijssegment en is gebaseerd 
op de modernste technologie. Een algeheel succes.

Zoals we weten, valt er over smaak te twisten. Maar 
dat geldt niet voor de kwaliteit van het design. Een 
goed design is stijlvol, combineert de nieuwste 
technologieën en maatschappelijke eisen om tot 
producten te komen die geschikt zijn voor dagelijks 
gebruik en daarmee vorm geven aan de toekomst. 
Daarom houden we zo van wat we doen. �

Achim Pohl, geb. 1�60 
Gediplomeerd designer en CEO van ARTE�AKT
�oto: Alex Schwander
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Visign for More 200
Zwart glas�
Model 8620.1

Het Visign-assortiment 

BEDIENINGS PLATEN.
Of het nu gaat om contactloze bediening, elektronische activering of LED-verlichting: 
de kleur- en designdiversiteit van de Viega Visign-bedienings platen maakt een ontwerp 
op maat mogelijk. 

Visign for More 201
Geborsteld  roestvast 
staal�
Model 8621.1
�� elektronisch

Visign for More 205 
sensitive
Zwart glas
Model 8625.1
�� elektronisch

Visign for Style 20
Matzwart kunststof
Model 8610.1

Visign for More 204
Antraciet roestvast 
staal/geborsteld 
 roestvast staal�
Model 8624.1
�� elektronisch

Visign for More 204
Antraciet roestvast 
staal�
Model 8624.1
�� elektronisch

Visign for More 204
Gepolijst  roestvast staal�
Model 8624.1
�� elektronisch

Visign for More 204
Geborsteld  roestvast 
staal�
Model 8624.1
�� elektronisch

Visign for More 204
Verguld roestvast 
staal�
Model 8624.1
�� elektronisch

Visign for More 201
Wit  roestvast staal�
Model 8621.1
�� elektronisch

Visign for More 201
Antraciet roestvast 
staal�
Model 8621.1
�� elektronisch

Visign for More 201
Verguld  roestvast staal�
Model 8621.1
�� elektronisch

Visign for More 202
Wit metaal�
Model 8622.1
�� elektronisch

Visign for More 202
Metaal wit/verchroomd, 
ook verkrijgbaar in 
verguld metaal�
Model 8622.1
�� elektronisch

Visign for More 200
Wit glas�
Model 8620.1

Visign for More 200
Antraciet metaal�
Model 8620.1

Visign for More 200
Koper-goud metaal 
ook verkrijgbaar in 
verguld metaal�
Model 8620.1

Visign for More 200
Gebeitst eikenhout�
Model 8620.1

� Klantindividuele metaal en speciale kleuren, bv verguld op aanvraag Levertijd 8 � 10 weken, geen recht van retour
�� Elektronische spoeling, extra toebehorenset benodigd (Model 8655.11)
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Visign for Style 20
Wit-alpine kunststof
Model 8610.1

Visign for Style 20
Verchroomd kunststof
Model 8610.1

Visign for Style 20
Edelmat kunststof
Model 8610.1

Visign for Style 21
Wit-alpine kunststof
Model 8611.1

Visign for Style 21
Verchroomd kunststof
Model 8611.1

Visign for Style 21
Edelmat kunststof
Model 8611.1

Visign for Style 23
Roestvast staal kleur 
kunststof�
Model 8613.1

Visign for Style 23
Zwart kunststof�
Model 8613.1

Visign for Style 23
Matzwart kunststof�
Model 8613.1

Visign for Style 24
Wit-alpine kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Zwart/ roestvast staal-
kleuren acryl�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Zwart/matzwart acryl�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Verchroomd kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 24
 Edelmat kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Roestvast staal kleur 
kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Zwart kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 24
Matzwart kunststof�
Model 8614.1

Visign for Style 25 
sensitive
Wit-alpine kunststof
Model 8615.1
�� elektronisch

Visign for Style 23
Wit-alpine kunststof�
Model 8613.1

Visign for Style 21
Matzwart kunststof�
Model 8611.1

Visign for Style 23
Acryl zwart/ roestvast 
staalkleuren�
Model 8613.1

Visign for Style 23
Zwart/matzwart acryl�
Model 8613.1

Visign for Style 23
Verchroomd kunststof�
Model 8613.1

Visign for Style 23
Edelmat kunststof�
Model 8613.1

� Klantindividuele metaal en speciale kleuren, bv verguld op aanvraag Levertijd 8 � 10 weken, geen recht van retour
�� Elektronische spoeling, extra toebehorenset benodigd (Model 8655.11)
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M9 Model 6171.0
MT9 Model 6170.0
Verchroomd kunststof

M3 Model 6154.0
R3 Model 6156.0
MT3 Model 6161.13
RT3 Model 6141.02
Verchroomd kunststof

M5 Model 6162.01
R5 Model 6142.01
MT5 Model 6161.01
RT5 Model 6141.01
Verchroomd kunststof

M5 Model 6162.01
R5 Model 6142.01
MT5 Model 6161.01
RT5 Model 6141.01
Matzwart kunststof

Multiplex Trio E3-
bedieningselementen
Model 6146.215

Elektronische besturing, 
extra mengeenheid be-
nodigd

Multiplex Trio E2-
bedieningselementen
Model 6146.2

Elektronische besturing,
extra mengeenheid be-
nodigd

Het Visign-assortiment 

 BADAFBOUWSETS.
Van de vlakke inbouw tot hogere vulling: met de comfortabele oplossingen 
van Viega voldoet het bad aan al uw wensen.

Kleur-

varianten 

beschik-

baar vanaf 

2021.

M9 Model 6171.0
MT9 Model 6170.0
Goudkleurig kunststof

M3 Model 6154.0
R3 Model 6156.0
MT3 Model 6161.13
RT3 Model 6141.02
Goudkleurig kunststof

M5 Model 6162.01
R5 Model 6142.01
MT5 Model 6161.01
RT5 Model 6141.01
Goudkleurig kunststof
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Advantix Cleviva 
Inzetelement Visign C1
Mat
Model 4981.50 

Inzetelement Visign C2
Mat
Model 4981.60

Advantix Cleviva 
Inzetelement Visign C1
Champagnekleurig mat
Model 4981.50

Inzetelement Visign C2
Champagnekleurig mat
Model 4981.60

Advantix Cleviva 
Inzetelement Visign C1
Koper goud
Model 4981.50

Inzetelement Visign C2
Koper goud
Model 4981.60

Advantix Cleviva-douchegoot Mat 
Model 1.4301
Profiellengte 800 mm
Model 4981.30 
Profiellengte  1000 mm
Model 4981.31
Profiellengte  1200 mm
Model 4981.32

Advantix Cleviva 
Inzetelement Visign C1
Matzwart
Model 4981.50

Inzetelement Visign C2
Matzwart
Model 4981.60

Advantix Cleviva 
Inzetelement Visign C1
Goudkleurig, geborsteld 
Model 4981.50

Inzetelement Visign C2
Goudkleurig geborsteld 
Model 4981.60

Het productassortiment 

DOUCHEGOTEN.
Verschillend ontwerp, dezelfde afvoercapaciteit. 
De Viega douchegootserie Advantix Cleviva en Advantix Vario zijn allen 
vervaardigd van roestvast staal.

Advantix Vario-
Insteekrooster
Model 4965.33
Wit

Advantix Vario-
Insteekrooster
Model 4965.31
Glanzend

Advantix Vario-
Insteekrooster
Model 4965.30
Mat

Advantix Vario-
Insteekrooster
Model 4965.32
Zwart

De douchegoot is verkrijgbaar in 
dezelfde kleuren als de inzetelementen.
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Domoplex
Verchroomd kunststof,
� 75 Model 6930.0
� 90 Model 6931.0

AFDEKPLATEN.
Vlakke elegantie met een hoge afvoercapaciteit. Dat is geen probleem voor de Viega-douchebak sifons.

Het productassortiment 

DOUCHEGOTEN.
Opvallend onopvallend: afvoer met het elegante design 
van de Advantix-douchegootserie.

Kleur-

varianten 

beschik-

baar vanaf 

2021.

Tempoplex
Verchroomd kunststof
Model 6964.0

Tempoplex
Zwart kunststof
Model 6964.0

Advantix-montageframe
Hoekige vorm, Mat

Advantix-montageframe
Ronde vorm, Mat

Model 4982.40
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm

Model 4982.30
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm

Meer lengtes in de catalogus
of op de website.

Advantix-design rooster 
Hoekig, Visign ER10

Advantix-designrooster
Rond, Visign ER11 

Mat
Model 4982.50
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Glanzend
Model 4982.51
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Mat
Model 4982.60
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Glanzend
Model 4982.61
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Advantix-design rooster 
Visign ER12 zonder 
rand betegelbaar
Model 4982.71
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm

Advantix-design rooster 
Visign ER14 
Glazen uitvoering zwart 
of grijs
Model 4982.81
Profiellengte 750 mm

Advantix-design rooster 
Visign ER13 betegel-
baar met rand rondom
Model 4982.70
Profiellengte 750 mm
Profiellengte 800 mm

Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm

Profiellengte 800 mm
Profiellengte 900 mm
Profiellengte 1.000 mm
Profiellengte 1.200 mm
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Eleganta
Model 5788

Eleganta-set
Model 5788.4

Bekersifon
Model 5753 
verchroomd

Buissifon
Model 5611

Bekersifon
Model 5421

AFVOEREN VOOR WASTAFELS.
De mooi vormgegeven Viega-afvoeren met sifon voor wastafels zorgen voor een nette afwerking.

Visign RS11 
Model 4962.1/4963.1

Visign EA1 
Model 4972.30/4972.31

Visign RS5 
Lichtgrijs, helder of 
zwart glas
Model 4976.10/4976.20

Advantix-opzetstuk  
betegelbaar 
Model 4932.2

Visign RS2
Model 4928.2/4929.2

Visign RS4
Model 4928.4/4929.4

Visign RS15
Lichtgrijs,  
helder of zwart glas
Model 4976.30/4976.40

Het Visign-assortiment 

DOUCHEROOSTER.
Afvoer en design tot in perfectie met Viega douchebakken.
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Viega Nederland B.V. 
Amsterdamsestraatweg 45-G 
1411 AX Naarden 
Nederland

Telefoon +31 (0)35 - 538 0442 
Telefax  +31 (0)35 - 538 0753

info@viega.nl  
viega.nl/Visign
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