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Perfectie maakt het  
verschil. 
Viega badcomfort voor hotels.
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De badkamer – het centrale rustpunt
Bij de keuze voor een verblijf in een hotel speelt de bad-
kamer een steeds belangrijker rol. Daarom verdient deze 
speciale aandacht. In het bijzonder de details die inspi-
reren met design, bekoren door technische virtuositeit en 
uiteindelijk gewoon een idee beter zijn. Viega stelt ze 
voor.

Viega is onder-
steunend lid van 
de bond van 
Duitse interieur-
ontwerpers 
(BDIA).
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Het Coworth Park in 
Ascot verbergt maximaal 
comfort achter een stijl-
volle façade. Hetzelfde 

geldt voor de badkamer: 
Viega Eco Plus en Visign 

for Style 12.

Het hotel Principe, Forte 
dei Marmi in Toscane 

staat voor design en luxe 
van buitengewone 

klasse: de bedienings-
platen Viega Visign for 

More 104.

Het Four Seasons in 
Sint-Petersburg,  
Rusland, is de hoogste 
standaard. Dat geldt  
ook voor de  
installatietechniek van 
roestvrij staal:  
Viega Sanpress Inox.

Familiebedrijf met traditie
Wie gaat voor Viega, bouwt tegelijkertijd op de kwaliteit, de 
traditie en de bijzondere opvatting over service van een meer 
dan 110 jaar oud familiebedrijf. 
‘Viega. Altijd beter!’ is tegelijkertijd het motto voor een innova-
tiecultuur waaruit permanent nieuwe productoplossingen 
voortkomen. Uitstekend opgeleide medewerkers, de beste 
grondstoffen en een zeer moderne productieomgeving vormen 
hierbij de basis voor maximale kwaliteit bij de uitvoering.

Thuis in de beste hotels: Viega techniek en design
In veel gerenommeerde hotels verlegt Viega al vele jaren de 
grenzen: met buisleidingsystemen voor een optimale drinkwa-
terhygiëne, met moderne afvoertechniek en met efficiënte 
wand- en vloerverwarming. Maar ook als aanbieder van hoog-
waardige designproducten voor badkamers wordt in toene-
mende mate een beroep gedaan op Viega. Met de geraffineerde 
vormgeving van wc-bedieningen, douchegoten, badtoevoeren 
en -afvoeren, evenals de bijbehorende nieuwe elektronische 
regelingen kunnen opvallende accenten worden geplaatst.

www. coworthpark.com
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Referenties die gezien 
mogen worden. 
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Bijzonder cachet voor elke 
badkamer: Viega Visign. 
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Viega Visign plaatst  
individuele accenten in 
hotelbadkamers.

Badtoevoer Multiplex Trio 
Visign MT5: overtuigt met 

een vlakke opbouw achter, 
maar ook in het bad.

Elektronische regeling  
Multiplex Trio E3: volauto-
matische badvulling door 

intuïtieve bediening.

Bedieningsplaat Visign for 
More sensitive: inspireert met 
contactloze bediening en de 
mogelijkheid van een vlakke 
inbouw.

Douchegoot Advantix Vario: 
maakt indruk met puristi-
sche look, variabele vorm 
en lengte.

Onderscheidend door design
Ontspanning vinden, afstand van het dagelijkse leven nemen, 
van luxe genieten – deze verwachtingen verbindt de gast aan een 
verblijf in een hotel. Comfort en design in de badkamer spelen 
voor de gast een cruciale rol. Met de producten van Viega 
Visign kunnen beide eisen overtuigend worden gecombineerd.

Vaak onderscheiden: Viega Visign
Van wc-bedieningsplaten van hoogwaardige materialen, douche-
goten die harmonisch in de vormgeving van de badkamer zijn te 
integreren en een esthetische badvulling tot en met elektronisch 
geregelde watertoevoeren en -afvoeren – de breedte van Viega 
Visign programma is indrukwekkend en meermaals bekroond.
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Edele materialen om  
aan te raken:  
Bedieningen van Viega.
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Veelzijdig, esthetisch, in één lijn met de tegels
Het aantal vormgevingsmogelijkheden met de Viega Visign-
bedieningsplaten is uniek. De lijnen Visign for More en 
Visign for Style bieden niet alleen een onovertroffen variëteit 
aan designs, maar ook een enorm scala aan materiaal- en 
kleurcombinaties. Omdat ze van hoogwaardig glas, metaal of 
kunststof zijn gemaakt, voldoen ze aan de allerhoogste eisen 

en bieden ze voor de stijl van elke badkamer altijd een pas-
sende designoplossing.
Zeer overtuigend zijn de rechthoekige uitvoeringen van de 
Viega Visign-bedieningsplaten voor de tegelvlakke inbouw. 
Een en al esthetische reductie!

Terug naar de essentie: 
Visign for Style 12 voor 
inbouw gelijk met de 
tegels.

Visign for More 103: 
Verchroomd metaal en 

zwart glas vormen door hun 
contrast een zelfbewuste 

blikvanger.

Visign for More 101: 
Helder/lichtgrijs glas 

legt een opmerkelijke esthe-
tiek aan de dag.

Visign for Style 12: 
Hoogwaardige kunststof en 
de heldere uitstraling com-
pleteren de algehele indruk.

Visign for More 104: 
Van metaal, verchroomd, 
onderstreept stijlvast de 
strakke look van moderne 
badkamers.
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Contactloos comfort voor 
hoogwaardige hygiëne:  
de Sensitive.
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Puristische look
Op het eerste gezicht overtuigen de contacloze bedienings-
platen Visign for More door hun elegante purisme en het gebruik 
van hoogwaardige materialen. De oppervlakken voldoen aan 
alle verwachtingen op het gebied van hygiëne en comfort. 
Daarnaast inspireert de contactloze activering. Dit verhoogt 
niet alleen het comfort, maar ook de hygiëne.

Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-Spülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS10082-20110207WS10082-20110207WS10082-20110207WS10082-20110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Visign for More 101 sensitive 
in zwart glas is een state-
ment van goed design.

Visign for More sensitive 
staat voor contactloos com-

fort: door gewoon met de 
hand er langs te gaan, wordt 

de spoeling geactiveerd.

Terughoudend en esthe-
tisch: de fijne helder/licht-

grijze variant van de Visign 
for More 103 sensitive.

Accentueert de sfeer 
met koele elegantie: 

Visign for More 100 sensi-
tive in de uitvoering met 

parsol/zwart glas.

Verminderd verbruik 
De technische achtergrond: een spoeltechniek met twee hoe-
veelheden die zorgt voor een zuinige gebruik van de belang-
rijkste bron: water. Zeer efficiënt - het WELL-label met de 
maximale beoordeling van 6 sterren is daar een bevestiging 
van. Voortreffelijk design, voorbeeldige hygiëne en een zuinig 
verbruik – overtuigende argumenten die de moeite lonen – tot 
volle tevredenheid van de gasten.
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Een kleine greep uit 
meer dan 200 motieven. 
Een grote verscheiden-

heid is bij Obtego de 
norm.

Goed als de algehele 
indruk klopt, kleuren en 

vormen een eenheid 
zijn, het oog rust vindt. 

Viega staat hiervoor 
garant.

Peer medea donker GHL 123/01

Mystic 1 GFL 096/01

IJsberk honing hgl GHL 024/01

Frontwit GUL 024/47

Papyrus nubia grijs GH 160/22

Leisteen 3D SFL 207

Perfect voor de renovatie
Tijdens de renovatie met Obtego kan het hotel blijven draaien. 
Voorgefabriceerde modules en Viega Steptec maken snel, 
zorgvuldig en niet in de laatste plaats efficiënt werken moge-
lijk. In combinatie met de voorwandtechniek biedt Viega de 
beste kwaliteit en alle voordelen van een systeemaanbieder.

Passend bij elke stijlrichting
Bekleding met een houten motief, een stenen uiterlijk of een 
metalen reliëf – met Obtego kunnen individuele en robuuste 
oppervlakken worden gevormd. Dankzij meer dan 200 facetrijke 
motieven kan de elegante bekleding probleemloos in het 
bestaande badkamerdesign worden geïntegreerd. Daarmee 
kan worden geprofiteerd van tal van innovatieve details. Inten-
sief gebruik is probleemloos mogelijk omdat deze speciaal is 
ontwikkeld voor de semi-openbare ruimte.
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Weergaloze verscheidenheid 
voor badkamers: Obtego. 
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Elektronische badvulling: 
een nieuwe dimensie in  
comfort.
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Intuïtieve bediening – 
zelfs nieuwe gebruikers 
kunnen met de Multiplex 
Trio E3 niets verkeerd 
doen.

Intuïtieve bediening
De multifunctionele bedieningseenheden van de Multiplex Trio E3 
worden de gebruiker vanzelf duidelijk en slaan de instellingen 
als gebruikersprofielen op met een geïntegreerde geheugen-
functie. Opvallend aan de Multiplex Trio E3 is het draaibare 
displayelement dat de actuele instellingen vanuit elk perspec-
tief leesbaar maakt.

Probleemloos onderhoud
Het onderhoud is eenvoudig en niet duur. Wie deze comforta-
bele oplossing van Viega één keer heeft meegemaakt, wil het 
niet meer missen.

Elektronica in de badkamer – de nieuwste trend
Intelligent bedieningscomfort doet zijn intrede in de badkamer. 
De elektronische badvulling Multiplex Trio E3 is een overtui-
gend alternatief voor badarmaturen. De badvulling zorgt voor 
de luxe van een automatische watertoevoer en is hierbij een-
voudig en betrouwbaar te bedienen. Als het bedieningsele-
ment licht wordt aangeraakt, start de toevoer. De verlichte ring 
en het displayelement maken onder andere de temperatuur en 
de toevoerhoeveelheid zichtbaar. De toevoer stopt automa-
tisch. De boodschap aan luidt: leun achterover, relax en 
geniet.

Na een lichte aanraking 
toont het menu alle func-
ties, van de watertempe-
ratuur tot en met de 
watertoevoerhoeveelheid.

Door te draaien wordt de tem-
peratuur geselecteerd en 
via de verlichte ring door een 
kleurverandering en in het 
menu in °C of F weergegeven.

Bij de eerste keer dat 
wordt gedrukt, start de 
watertoevoer. Na nog 
een keer licht drukken 
stopt deze.
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Badplezier begint al met de 
watertoevoer. 
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Multiplex Trio Visign MT5:
een esthetisch genot, 
speciaal ontwikkeld voor 
smalle badranden.

Geluidloze vulling vanuit de badbodem
Op indrukwekkende wijze ontwikkelt de watertoevoer met de 
Viega badgarnituur Multiplex Trio F zich tot een uniek schouw-
spel. Optisch fascinerend en bovendien fluisterstil vindt de 
vulling in de vorm van een stralenster vanuit de badbodem 
plaats.

In alle opzichten helder en puur
Het vlakke, dicht bij de badrand liggende design sluit niet 
alleen aan op de trend, maar verhoogt ook het badcomfort van 
de gast aanmerkelijk. Want de zeer geringe opbouwhoogte is 
het handelsmerk van de Multiplex Trio Visign MT5 – dat wordt 
door iedereen die graag in bad gaat, uitermate gewaardeerd.

M4/MT4 M3/MT3

M2/MT2 M1/MT1

De stralenster 
van de 
Multiplex Trio F 
voert vrijwel 
geluidloos het 
water toe vanuit 
de badbodem.
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Met hun minimalistische 
uiterlijk kunnen douche-
goten van Viega harmo-

nisch in het tegelbeeld 
worden geïntegreerd.

Materialen en vormen op elkaar afgestemd
Viega ontwikkelt integrale, stijlvolle designoplossingen waar-
door vormen, materialen en kleuren op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Wie kiest voor de bedieningsplaat Visign for More 
in parsol/zwart, vindt in de Visign ER9 een douchegoot die er 
qua kleur en materiaal bijpast. Maar dat niet alleen. De geringe 
opbouwhoogte van de Viega douchegoten maakt ook bij reno-
vaties een tegelvlakke waterafvoer mogelijk.

Nauwelijks zichtbaar, niet voelbaar
Badkamers die rekening houden met de wensen van verschil-
lende generaties, zijn een onderwerp dat juist hotels extra 
bezighoudt. Viega draagt daar aan bij met tegelvlakke, 
bekroonde douchegoten. De kwaliteit van de materialen, de 
verscheidenheid aan designs en de variëteit aan vormen 
onderstrepen het badkamerconcept. Tegelijkertijd complete-
ren ze –als blikvanger of onopvallend geïntegreerd– de totale 
ambiance op harmonieuze wijze.

Roestvast staal en glas 
vormen het opmerkelijke 

design-duo in de  
douchegoot ER9.

Qua design compromis-
loos elegant, qua vorm en 
lengte volledig variabel: 
Advantix Vario – uniek en 
exclusief van Viega.
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Comfort en design:  
gelijkvloerse douchegoten. 
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Gegarandeerde drinkwater-
hygiëne: onafhankelijk van 
de hotelbezetting.
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Drinkwater met een 
gegarandeerde kwaliteit 
– met Viega een vanzelf-
sprekendheid.

Gebruikersstation regelt spoelbeurt
Er zijn nog kamers vrij. Dat is een heel normale hotelsituatie. 
Maar wie garandeert in het belang van de drinkwaterhygiëne 
dat regelmatig wordt gespoeld? Met het gebruikersstation met 
Viega Hygiene+ functie biedt Viega nu de oplossing. Per 
gebruikseenheid geïnstalleerd en indien nodig gekoppeld aan 
het gebouwbeheersysteem, regelt het de veilige verversing 
van warm en koud water. Als pure koudwateroplossing biedt 
de bedieningsplaat Visign for Care met Viega Hygiene+ func-
tie daarbij het voordeligere alternatief.

Hygiëne verplicht
Het levensmiddel nr. 1 -water- moet bij alle tappunten kiemvrij uit 
de leiding komen. De wetgever wil dat zo en stelt daarom de 
exploitant verantwoordelijk. Bij leegstand van kamers en stag-
natie van de leiding kan dat precair worden. De oplossing: met 
Viega Viptool Piping kan de installatie worden ontworpen voor 
een optimale drinkwaterhygiëne. Daarnaast waarborgen hoog-
waardige materialen, innovatieve componenten, ring- en seriel-
eidingen samen met het Viega Hygiene+ concept de kwaliteit 
van het drinkwater.

Als de hygiënestandaard 
klopt, kan men zorgeloos 
van drinkwater genieten.

De bedieningsplaat 
Viega Visign for Care 
met Viega Hygiene+ 
functie zorgt dankzij de 
individuele programme-
ring voor het behoud 
van de kwaliteit van het 
drinkwater.
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Heel eenvoudig een  
wellness-oase creëren. 
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Weldadig klimaat over 
het hele oppervlak: met 
Viega Fonterra kan via 
de wand of de vloer per-
fect worden verwarmd 
of gekoeld.

Voor nieuwbouw en renovatie
Wand- en vloerverwarmingen van Viega zijn zowel geschikt 
voor nieuwbouw als voor renovaties. Een ombouw kan heel 
eenvoudig en snel worden uitgevoerd. Viega biedt alle com-
ponenten – samen met een regelstation voor kleine opper-
vlakken – uit één hand.

Het beste design is onzichtbaar
Viega Fonterra systemen voor wand- en vloerverwarming bieden 
niet alleen een bijzonder weldadig klimaat voor de gast, maar 
zijn ook economisch en milieuvriendelijk. Het beste echter: de 
systemen blijven in de ruimte geheel onzichtbaar.

Bespaart energie en 
zorgt voor een weldadig 

wellnessklimaat:  
Viega Fonterra.

Het vloerverwarmings-
systeem Fonterra Reno 
is dankzij de zeer lage 
opbouwhoogte ideaal 
voor renovaties.

Zomer of winter – het 
belangrijkste is dat de 

gasten zich goed voelen.

©
 H

ot
el

 d
e 

R
om

e,
 B

er
lij

n



N
L 

70
8 

47
4-

2/
13

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.nlD
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Viega GmbH & Co. KG 
Postfach 4 30/4 40 
D-57428 Attendorn

Telefon 02722 61-0 
Telefax 02722 61-1415

info@viega.de 
www.viega.de


