ViegaVisign
Technology meets Design

Nieuwe ruimte voor de vormgeving van uw
badkamer: Visign-bedieningsplaten van Viega.
Viega badgarnituren:
functie en ambitie komen samen.
Fraai en comfortabel:
douchegoten op vloerhoogte van Viega.

Viega Visign: Technology meets Design.
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Vorm en functie perfect verenigd
Door niets laat de mens zich meer beïnvloeden dan door de
eerste indruk. Viega Visign weet u wat dat betreft te raken.
Geloof gerust uw ogen wanneer u de producten voor de eerste
keer ziet. Vertrouw op uw gevoel wanneer u de materialen voor
de eerste keer aanraakt. Want achter het perfecte uiterlijk gaat
hoogwaardige techniek schuil.
Natuurlijk – bedieningsplaten, badtoevoeren, sifons en douchegoten zijn uiterst pragmatische producten. Ze hebben een
specifieke functie en zorgen ervoor dat het ons in de badkamer
aan niets hoeft te ontbreken. Vooral niet aan comfort. Maar
kunnen die details in de badkamer niet meer zijn dan functionele producten zonder enige emotie? Viega is daarvan overtuigd en heeft samen met gerenommeerde designers een
productlijn ontwikkeld die niet alleen met uitgekiende techniek,
maar vooral met een fascinerend design van zich doet spreken:
Viega Visign.
Nieuwe dimensies van comfort:
elektronische regeling in het bad
Het zijn niet alleen de chique uitstraling en de verfijnde, geheel
eigen vormgeving waarmee Viega Visign zich onderscheidt,
maar ook met een steeds hoger
comfort. Stelt u zich voor: u stapt de
voordeur van uw huis binnen en u
hebt een vermoeiende dag achter de
rug. U gaat direct door naar de badkamer; met welgeteld één druk op
de knop start het vullen van het bad
met de temperatuur van uw voorkeur
en een exact afgestemde hoeveelheid water. Ondertussen kunt u zich
in alle rust voorbereiden op het bad.
Moderne elektronica rukt niet alleen
in ons dagelijks leven thuis en op
kantoor, maar ook in de badkamer
steeds verder op. Zo biedt de Multiplex Trio E-serie inmiddels
drie comfortvarianten voor het automatisch vullen van het bad,
waarbij technisch raffinement is gecombineerd met tijdloos
design.
Ontdek de nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving
van de badkamer op www.viega.nl / Visign
Met deze brochure presenteert Viega u een selectie van de
vele mogelijkheden voor vormgeving met de Visign-producten.
Het volledige programma vindt u op onze website. Daar vindt
u niet alleen onze producten maar ook heel veel informatie en
ideeën.

www.viega.nl / Visign
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Nieuwe designmogelijkheden voor uw badkamer:
Visign-bedieningsplaten van Viega.
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Materialen die inspireren, een design dat bijblijft.
Visign-bedieningsplaten.

Om de nieuwe
Visign for More
sensitive te bedienen,
hoeft u de plaat zelfs
niet aan te raken:
Eenvoudig met de
hand er langs gaan is
voldoende om het
toilet naar keuze met
een kleine of grote
spoelhoeveelheid te
spoelen.
Stem de keuze van
de bedieningsplaten
en andere functieelementen bewust
af op de afwerking
van uw badkamer,
zodat ze passen bij
de tegels, armaturen
en andere sanitaire
voorzieningen.
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Ingetogen design, briljante techniek
Ze zijn zo vlak dat men haast niet kan geloven dat er zo veel
techniek achter zit. Visign-bedieningsplaten bewijzen met hun
compacte vormen en hoogwaardige materialen zoals chroom,
roestvast staal en veiligheidsglas dat ingetogenheid inderdaad
een sieraad is. Bij Visign for More, de esthetische lijn voor
architectuur met strakke lijnen, is een grote variëteit aan
materialen en kleuren even vanzelfsprekend als de uiterst
moderne wiptechnologie. U vindt dat deze perfectie zich mag
laten zien? Dan bent u dezelfde mening toegedaan als talrijke
designjury’s. Deze hebben de Visign-bedieningsplaten al
meerdere malen onderscheiden.

Het WELL-label geeft
met de kleurcode
aan hoe efficiënt het
waterverbruik via
een armatuur wordt
geregeld. Visign
for More sensitivebedieningsplaten
van Viega behalen
daarbij de beste
waarden.

Contactloos comfort: Visign for More sensitive
De Visign for More sensitive staat voor vooruitgang. Ze combineert voor het eerst het voordeel van een elektronisch geactiveerde spoeling met de esthetiek van een bekroond ontwerp.
Geen vingerafdrukken, geen hygiënisch risico, maar een absoluut egaal, makkelijk schoon te houden oppervlak. Eenvoudig
met de hand er langs gaan is voldoende om met een van de
twee spoelhoeveelheden te spoelen. Een fascinerend comfort,
dat alleen Viega u in deze vorm biedt.
Elegante variant: tegelvlakke bediening
Goed design hoeft niet opdringerig te zijn om aangenaam op
te vallen. Dat bewijzen ook de tegelvlakke bedieningsvarianten
van de series Visign for More en Visign for Style: ze vormen met
de wand één absoluut glad oppervlak, want de inbouwframes
ervan kunnen moeiteloos worden aangepast aan verschillende tegeldiktes. Maar het gaat nog verder: met de functieeenheid voor natuursteen kunnen bijvoorbeeld tegels vlak
worden ingelegd en als bedieningsvlak worden gebruikt.
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De vrijheid om zelf te beslissen
Over smaak valt te twisten, over kwaliteit
niet. Daarom geven Visign-bedieningsplaten u de vrijheid om uw eigen bad
kamer tot in het kleinste detail volgens
uw eigen ideeën in te richten. Maar welk
materiaal in welke kleur en vorm u ook
kiest, de techniek laat niets te wensen
over. Al helemaal niet wanneer het erom
gaat de volledige architectuur van de
badkamer zeer persoonlijk vorm te
geven. De reden: achter elke Visignbedieningsplaat gaan de voordelen van
de Viega voorwandtechnieksystemen
schuil, waarvan de veelzijdigheid zo
goed als geen grenzen kent.

Viega voorwandtechniek. Nieuwe ruimte voor uw ideeën.
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Individuele mogelijkheden in de
vormgeving van uw badkamer
Ruimten zijn er om te worden vorm
gegeven. Voorwandsystemen van Viega
maken het mogelijk om sanitaire voorzieningen vrij te plaatsen. Wilt u een
vrijstaande ruimtescheider, een halfhoge
wand of een barrièrevrij badkamerontwerp? Met de Viega voorwandsystemen
kunnen uw ideeën tot op de millimeter
nauwkeurig en in de hoogste productkwaliteit worden gerealiseerd. Voor een
badkamer waarin de ruimte en de afwerking uitdrukking geven aan uw geheel
eigen stijl.
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Viega badgarnituren:
waar functie en ambitie samen komen.
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Nieuwe dimensies van comfort:
elektronische regeling in het bad.

1
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Net als alle armaturen van de Multiplex Trio E-serie kan ook de Multiplex Trio E3 vrij worden
geplaatst, bijvoorbeeld in de badrand of aan de wand. Natuurlijk kunnen de drie productversies
worden gecombineerd met alle handmatige en elektrische afvoer- en overloopgarnituren van de
Multiplex Trio- en Rotaplex Trio-series.

Multiplex Trio E, E2 en E3: voor het
automatisch vullen van het bad
Zo comfortabel kan het vullen van het
bad zijn: met de nieuwe, elektronisch
gestuurde Multiplex Trio E-armaturen
kunt u via multifunctionele bedieningseenheden watertemperatuur, watertoevoerhoeveelheid en watervulhoogte regelen. Even aantippen is voldoende om
de toevoer van water te starten, waarbij
een verlichte ring de temperatuur en
toevoerhoeveelheid zichtbaar maakt. Er
wordt bovendien automatisch gestopt
dankzij de geïntegreerde memoryfunctie
waarin individuele instellingen worden
opgeslagen. U hoeft dus niet meer op het
bad te letten terwijl het wordt gevuld. Een
perfecte combinatie van functionaliteit en
bekroond design.
Multiplex Trio E3: met display- en
bedieningselement (afb. 1)
Het displayelement staat garant voor
een intuïtieve bediening ook bij het eerste
gebruik. Het geeft naast individuele
voorinstellingen ook de actuele watertemperatuur en de watertoevoerhoeveelheid aan. Wanneer er licht op wordt
gedrukt, verschijnt er bovendien een
gebruikersmenu waarin alle verdere
functies voor het vullen van het bad kunnen worden gekozen. Aan/uit-functie en
temperatuurinstelling zijn samengebracht in een verchroomd bedieningselement.
Multiplex Trio E2: met twee
bedieningselementen (afb. 2)
Voor het vullen van het bad worden twee
bedieningselementen gebruikt. Ook hier
herbergt het ene element de aan/uitfunctie en regelt het de watertemperatuur. Het andere bedieningselement
regelt de watertoevoerhoeveelheid en
het omschakelen naar handdouche.
Multiplex Trio E: met alle functies
in één bedieningselement
Eén knop voor alles: alle functies kunnen
vanuit één bedieningselement worden
opgeroepen.
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afb. 1
Multiplex Trio E3-bedieningselementen
Het draaibare displayelement met glasoppervlak en het geheel
chromen bedieningselement zorgen voor een intuïtieve bediening.

afb. 2
Multiplex Trio E2-bedieningselementen
Een duidelijke scheiding van de functies in twee bedieningselementen,
maar optisch als uit één stuk gegoten: de Multiplex Trio E2 staat garant
voor een overzichtelijke bediening en functie.

afb. 3
Multiplex Trio E bedieningselement
Alles concentreert zich bescheiden op één centraal bedieningselement.
Informatie over watertemperatuur en -toevoervolume wordt ook hier door
de verlichtingsring verduidelijkt.
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Design is ook een kwestie van less is more:
de Visign-badgarnituren.

Best of Design
De Visign-badgarnituren Multiplex
en Multiplex Trio naast Rotaplex en
Rotaplex Trio passen met hun hoogwaardige en tijdloze design harmonieus
in de architectuur van elke badkamer.
In het bad zelf vallen ze – dankzij hun
bijzonder geringe opbouwhoogte – nauwelijks op. Maar liefst twee Visignafbouwsets werden onderscheiden met
de felbegeerde reddot design award.
Nog maar net op de markt uitgebracht
veroverde de nieuwe Multiplex Trio
Visign MT5 bovendien de DesignPlus
award.
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Extra vlak:
Viega Multiplex Trio Visign MT5
Less is more is de trend. Extra smalle
baden zijn in dit opzicht veelzeggend en
verlangen passende oplossingen in
uitstraling en techniek. Dat is precies
wat de designgarnituur Multiplex Trio
Visign MT5 biedt: optisch hoogwaardig
met ultrasmalle opbouw. Hetzelfde
geldt voor het alternatieve ontwerp
Rotaplex Trio Visign RT5. Multiplex Trio
en Rotaplex Trio onderscheiden zich
bovendien door hun combinatie van
toevoer, afvoer en overloop.

De nieuwe manier om het bad te
vullen: bijna geruisloos vanuit de
bodem van het bad
Multiplex Trio F en Rotaplex Trio F staan
voor een bijzondere badervaring:
hygiënisch en altijd met een fascinerende ster van waterstralen wordt het
bad – vanuit de bodem – nagenoeg geruisloos gevuld. Het Fraunhofer Institut in
Stuttgart heeft voor de beide armaturen
een geluidsniveau van minder dan de
helft van dat van een standaardarmatuur
vastgesteld. Met een opbouwhoogte van
110 mm nemen Multiplex Trio F en de
Rotaplex Trio F bovendien weinig ruimte in beslag.
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Details die de doorslag geven:
Viega douchebakafvoeren.

Wellness bij u thuis
Comfortabele stortdouches en XXLdouchekoppen maken het douchen tot
een ware sensatie. Een weldaad voor het
lichaam, een uitdaging voor de techniek.
Want de doucheafvoer moet perfect
werken om de samenstromende waterhoeveelheden te verwerken.
De juiste techniek voor elke douche
bak: Tempoplex en Domoplex
Als u een vlakke douchebak kiest, zijn
de Viega Tempoplex-douchebakafvoeren
voor grote waterhoeveelheden, zoals
die bij regendouches voorkomen, een
uitstekende keuze. Geeft u echter de
voorkeur aan een hoge bak, dan biedt
Viega u de Domoplex-garnituren die
daarop zijn afgestemd. Een optionele
haarzeef en de uitneembare sifon zorgen
voor een eenvoudige reiniging.
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Maak van de douche een bad:
Duoplex
Speciaal voor gezinsbadkamers is
Duoplex – een ideale afvoergarnituur.
Deze heeft een uittrekbare standpijp,
waarmee het water tot een hoogte van
90 mm kan worden opgestuwd. Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen gemakkelijk
in de douchebak baden.

Elegantie tot in de details:
Visign-wastafelsifons
Tegenwoordig hoeft innovatieve techniek zich niet meer te verstoppen. De
Eleganta-sifons van Viega combineren
uitstekende kwaliteit met een verbluffende techniek en design van het hoogs
te niveau. Eleganta 1 overtuigt door zijn
stijlvolle rechtlijnigheid, Eleganta 2
speelt met de bevallige kegelvorm, en
Eleganta 3 kiest resoluut voor levendige
rondingen. In alle gevallen bieden zij u
met de grote keuze aan modellen alle
vrijheid bij de vormgeving van hoogwaardige badkamers.

Viega Eleganta-sifons.

Chique met click
De Visign-sifons kunnen perfect worden
gecombineerd met passende universele pluggen of schachtpluggen. De
pluggen zijn verkrijgbaar met of zonder
overloopfunctie. Bovendien beschikken
de pluggen optioneel over de geraffineerde click-techniek. Die maakt het
mogelijk om de afvoer door een lichte
druk met de vinger te sluiten en weer te
openen. Deze comfortabele techniek
maakt de minder fraai ogende trekstangen aan armaturen overbodig.
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Fraai en comfortabel: douchegoten op vloerhoogte van Viega.
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Visign-roosters voor Advantix-douchegoten.
De mooiste basis voor douchen op vloerhoogte.

Vanwege hun lage opbouwhoogte vanaf 90 mm (Viega Advantix Basic
al vanaf 67 mm) zijn Advantix-douchegoten bijzonder geschikt voor
renovatie- en saneringswerkzaamheden.
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Uw smaak beslist
Architectuur heeft vrijheid nodig. Daarom
kunnen Advantix-douchegoten precies
worden ingebouwd op de plaats waar het
ontwerp dit voorziet. Moet de douchegoot
zich vrij in de ruimte bevinden en zo de
natte en droge zone ook optisch van el
kaar scheiden? Of geeft u er de voorkeur
aan om de goot langs een wand te plaatsen? Bij Advantix-douchegoten beslissen
smaak en architectuur over de keuze van
de juiste plaatsing. Hetzelfde geldt voor
de keuze van de materialen. U kunt kiezen
uit mat en glanzend roestvast staal of
puristisch glas. Een heel bijzondere blikvanger is het douchegoot-rooster waarin u de tegels van uw badkamer kunt
verwerken volledig afgestemd op uw
smaak.

Viega Advantix Vario: traploos in te
korten, grenzeloos flexibel
Individualiteit wordt niet alleen bepaald
door het design, maar ook door de afmeting. Afhankelijk van de situatie in de
ruimte biedt de douchegoot Advantix
Vario op de millimeter nauwkeurig de
gewenste lengte en vorm. Douchegoten
in een lengte tot 280 cm hoeven met de
Advantix Vario niet meer speciaal te
worden gemaakt! Zelfs hoekconstructies of u-vormen zijn spelenderwijs te
realiseren. De Viega Advantix Variodouchegoot beweegt zich daarmee ver
buiten alle standaardmaten en vormt
een ongekunstelde, gereduceerde designoplossing: van roestvast staal (mat
of hoogglans) en in zwart en wit, met of
zonder tegelstrip.

Maximale betrouwbaarheid
Welke van de negen verschillende roosterdesigns u ook kiest, Advantix-douchegoten overtuigen altijd door hun
maximale betrouwbaarheid. De flexibele montage, een veilige afdichtingsflens en hoogwaardige afdichtmaterialen waarborgen dat er geen vocht in de
vloer terechtkomt.
Visueel en economisch overtuigend
Dat de hoogste vormgevingseisen te
verenigen zijn met verschillende economische vereisten, laat de frameloze uitvoering van de Advantix-douchegoot
zien. Terwijl het accent op het Visignrooster komt te liggen, is de douchegoot
discreter en – bij onverminderd hoge
betrouwbaarheid – eleganter.
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Een primeur die gezien mag worden:
Visign-roosters voor Advantix-badkamerafvoeren van Viega.
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Ze zijn rond, ze zijn vierkant, ze zijn driehoekig en ze zijn er in
verschillende designs voor elke smaak. De aantrekkelijke
roosters van de Visign-lijn voor badafvoeren vormen een elegante oplossing voor de vormgeving van douches op vloerhoogte. Ze worden met verschillende doorboringen aangeboden en zorgen daarmee voor bijzondere accenten. Alle
modellen zijn vervaardigd van massief roestvast staal en
combineren hoogwaardige esthetiek met een grote waardevastheid. Dankzij het hoogwaardige roestvast staal zijn ze
bijzonder hygiënisch, eenvoudig te reinigen en bestand tegen
grote belastingen. Sommige roosters combineren op een
overtuigende manier roestvast staal en glas. Een combinatie
die niet alleen op veel bewonderende blikken kan rekenen,
maar die ook al felbegeerde internationale designprijzen heeft
opgeleverd.
In alle discretie – de hoekafvoeren
Als hoekafvoer liggen de Visign-roosters buiten het stavlak
en vormen met de bijbehorende douche-afscheiding een harmonische eenheid. Ze zijn verkrijgbaar in een kwartronde
vorm of als klassieke driehoek.
Ronde roosters met levendige vormen
Voor badkamers waarin ronde contouren en vormen centraal
staan, zijn de ronde Visign-roosters de voor de hand liggende
oplossing. Dankzij hun vorm zijn ze bovendien de ideale oplossing voor vloeren in natuursteen of mozaïek.
Stijl met hoeken en randen – vierkante roosters
De vierkante Visign-roosters zijn volledig afgestemd op badkamers met een strak lijnenspel en kunnen optimaal in tegelvloeren worden geïntegreerd. De materialen waaruit u kunt
kiezen, maken altijd een uitstekende optische indruk. Ook hier
kan de originele vloertegel in worden gezet.
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Visign for More
Een overzicht.

Het principe van lichtheid
Visign for More heeft door het handige
gebruik van materialen als glas en metaal
een uitstraling van zwevende lichtheid,
die ook bij de bediening direct wordt
gevoeld. Nog eenvoudiger en bovendien
contactloos verloopt een spoeling met
de Visign for More sensitive-bedieningsplaten. Hierbij wordt de hand alleen maar
langs de sensitieve bedieningsplaat bewogen.

Bedieningskabel

Visign for More 100,
metaal, RVS-kleurig1

Metaal,
verchroomd1

–

Metaal, velourschroom1

–

Metaal,
RVS-kleurig1

–

ESG*, helder/
lichtgrijs2

–

ESG*,
parsol/zwart2

–

ESG*, helder/
mintgroen2

–

Visign for More 104

Visign for More 103 s
 ensitive

Visign for More 103

Visign for More 102

Visign for More 101

Visign for More 100 s
 ensitive

Druktoets

Visign for More 100

Visign for Style 101,
ESG*, helder/mintgroen2

Visign for More 102,
ESG*, helder/lichtgrijs2

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

–
–

–

–
–

–

–
–

ESG*, helder/
lichtgrijs1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*,
parsol/zwart1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*, helder/
mintgroen1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Visign for Style 103,
ESG*, parsol/zwart2

Visign for More 103,
sensitive, ESG*,
helder/lichtgrijs1

= wc
= urinoir
1  Achterste afdekframe metaal,
uitvoering in dezelfde kleur als de drukknop.
2  Achterste afdekplaat metaal, verchroomd.
* Enkel veiligheidsglas.
Visign for More 104,
metaal, verchroomd1

Kleurafwijkingen zijn het gevolg van de druktechniek.
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Visign for Style
Een overzicht.

–

Kunststof,
velourschroom

–

Kunststof,
RVS-kleurig

–

Roestvast staal,
geborsteld

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Afdekplaat:
ESG*, helder/lichtgrijs

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Visign for Style 14

–

Kunststof,
pergamon/camee

Visign for Style 13

–

Kunststof,
verchroomd

Visign for Style 12

Kunststof,
wit-alpin

Visign for Style 11

Afdekplaat en
Drukknop

Visign for Style 10

Badkamer en gezin, eigentijds
geïnterpreteerd
Functionaliteit en aantrekkelijk uiterlijk gaan
bij de productserie Viega Visign for Style
hand in hand. Heldere lijnen en een discrete uitstraling waardoor de elementen
zich optimaal in het totaalbeeld van het
badkamerdesign voegen. Daarvoor staan
de van kunststof gemaakte bedieningsplaten van de Visign for Style-serie garant.
De bedieningsplaat Visign for Style 12
is bovendien in drie verschillende glasuitvoeringen met elk drie verschillende
druktoetsversies te verkrijgen. Het assortiment wordt gecompleteerd met de
variant van RVS.

Visign for Style 13,
Kunststof, wit-alpin

Visign for Style 14,
Kunststof, RVS-kleurig

Visign for Style 11,
Kunststof, verchroomd

Visign for Style 12,
Kunststof, mat/velourschroom

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Drukknopuitvoering:
ESG*, parsol/zwart
Kunststof, verchroomd
Kunststof, wit-alpin
Afdekplaat:
ESG*, helder/mintgroen

Visign for Style 10,
Kunststof, RVS-kleurig

Bedieningskabel

Drukknopuitvoering:
ESG*, helder/lichtgrijs
Kunststof, verchroomd
Kunststof, wit-alpin
Afdekplaat:
ESG*, parsol/zwart

Mechaniek

Visign for Style 12,
Afdekplaat:
ESG*, helder/mintgroen

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Drukknop:
Kunststof, wit-alpin

Drukknopuitvoering:
ESG*, helder/mintgroen
Kunststof, verchroomd
Kunststof, wit-alpin
= wc
= urinoir
* Enkel veiligheidsglas.

Kleurafwijkingen zijn het gevolg van de druktechniek.

Visign for Style 12,
Afdekplaat:
ESG*, helder/lichtgrijs
Drukknop:
Kunststof, verchroomd
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Visign-badgarnituren
In de Visign-badgarnituren zijn techniek
en design even sterk aanwezig. Naast
afvoer- en overlooparmaturen behoren
ook modellen met watertoevoer en het
innovatieve vullen met water vanuit de
bodem tot het omvangrijke programma.

Multiplex Trio E
Met drie comfortvarianten opent de
Multiplex Trio E-serie de badkamerdeur
voor moderne elektronica in de hedendaagse wereld van het wonen. Intuïtieve
bediening en een puristisch uiterlijk zijn
hierbij kenmerkend.

M1

M2

M3

M4

MT5

6162.0

6162.09

6154.0

6155.0

6149.10

Multiplex Trio E

Multiplex Trio E2

Multiplex Trio E3

6146

6146.2

6146.215

Visign-wastafelpluggen
Een klein en geraffineerd detail. Als varianten kunnen universele pluggen en
schachtpluggen worden gekozen, desgewenst met click-techniek.
Universele plug Visign V1

Universele plug Visign V1

5438

5439.5

Eleganta Set 1

Eleganta Set 2

Eleganta Set 3

5788.4

5788.2

5788.3

Visign-wastafelsifons
Zo realiseert u ingetogenheid: de elegante Visign sifons met hun rechte lijnen
zijn niet meer weg te denken uit bad
kamers met moderne wastafels.

Visign-doucheroosters
en hoekafvoeren
Een uitgelezen veelheid aan vormen.
De veelzijdige Visign-doucheroosters
zijn verkrijgbaar in rechthoekige en
ronde vormen en als hoekafvoer. Verschillende patronen en hoogwaardige
materialen zorgen daarbij voor unieke
accenten.

26

Hoekafvoer Visign EA1 Hoekafvoer Visign EA3 Hoekafvoer Visign EA11 Hoekafvoer Visign EA13
4972.30

4974.10

4973.30

4975.10

Rooster Visign RS2

Rooster Visign RS5

Rooster Visign RS15

Rooster Visign RS12

4928.2

4976.20

4976.40

4962.2

Visign ER1
4960.30

Visign ER2
4960.40

Visign ER3
4971.10

Visign ER4*
4971.20

Visign ER9
4971.90

Visign-roosters voor Advantix-douchegoten
Vorm en functie gaan op een ideale manier samen. Visign-roosters voor Advantixdouchegoten zijn verkrijgbaar in verschillende designs van verschillende materialen
en met uiteenlopende afwerkingen.

Visign SR1
4965.30

Viega Advantix Vario
Het slechts 4 mm brede insteekrooster ligt in een 20 mm brede tegelvoeg. Het
verleent het uiterlijk van de vloer daarbij in hoogglans of mat geborsteld roestvast
staal en in zwart of wit een bijzonder chique uitstraling.

* Individueel in te passen tegelinzet.

Zie voor meer producten de catalogus.
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