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Bedieningsplaten
Voor WC- en urinoir spoelingen

Showroombedieningsplaten
Voor showrooms, zonder functie

Toebehoren / onderdelen

Prevista Pure
Voorwandsysteem voor natbouw

Prevista Dry Plus
Voorwandsysteem voor flexibel badkamerontwerp

Prevista Dry
Voorwandsysteem voor droogbouw

Voorwand-/spoeltechniek
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Gedeponeerd handelsmerk:

Firmanaam: Viega Nederland B.V.
 Amsterdamsestraatweg 45-G
 1411 AX Naarden
 Nederland

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

E-Mail: info@viega.nl
Website: viega.nl

Bankgegevens: Deutsche Bank AG Amsterdam
 NL61 DEUT 0265 4510 43
 BIC DEUTNL2A

GLN (Global Location Number)  40 59673 00000 4
Viega Nederland BV:

Moedermaatschapij: Viega CE GmbH & Co. KG
 Postfach 430 / 440
 57428 Attendorn
 Deutschland
 
 Viega Platz 1
 57439 Attendorn
 Deutschland

Telefoon: +49 (0) 2722 61-0
Telefax: +49 (0) 2722 61-1415

E-Mail: info@viega.de
Website: viega.de

Sanitair- en verwarmingssystemen van Viega zijn geregistreerde 
merkartikelen: kwaliteitsgoederen met Systeemgarantie. 
Bovendien zijn voor Viega merkartikelen met de ZVSHK en de 
BHKS overeenkomsten voor aansprakelijkheidsovername af-
gesloten. Uitzonderingen: messing-draadfittingen en messing-
kraanverlengstukken. De keuze van grondstoffen voor de hoog-
waardige kwaliteitsproducten, het moderne fabricageproces, het 
gebruik van hulpmiddelen zoals de te gebruiken verpakkingen 
volgt na een zorgvuldige afweging vanuit economische en ecolo-
gische beginsels. Derhalve zijn Viega producten voor architekten, 
adviseurs, vakgroothandels en installatiebedrijven een begrip. De 
verkoop geschiedt via de groothandel. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viega CE GmbH & Co. 
KG is volgens NEN EN ISO 9001 gecertificeerd.

De afbeeldingen en informatie in deze uitgifte zijn niet bindend. 
Wijzigingen voorbehouden. Aangegeven grondstoffen hebben 
betrekking op de delen die met water in aanraking komen. Maten 
zijn in mm of inch aanduiding. VE = verpakkingseenheid. 

Het op internet toegepaste begrip “Viega” heeft in zijn context 
betrekking op een onderneming van de Viega groep of op het 
merk Viega. De individuele bedrijven in de Viega groep zijn juri-
disch gescheiden en bezitten afzonderlijke entiteiten en handelen 
als zodanig autonoom. De term “Viega” verwijst niet noodzakelijk 
naar een bepaalde onderneming.

Stand januari 2019
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Viega Nederland B.V. – Organisatie/contact

Viega Nederland B.V.
Telefoon: +31 (0)35-538 0442
E-Mail: info@viega.nl

Service Techniek
Telefoon: + 31 (0)35-538 4448
E-Mail: service-techniek@viega.nl

Kijk op onze website Viega.nl/Contact voor uw contactpersoon 
bij u in de buurt.
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MAAT- EN DRAADAANDUIDINGEN

Voorbeeld: Profipress-systeem –werkdruk max.: voorheen 10 bar; nieuw, volgens de DIN 1988-200 (2012): 1 MPa

Afkorting Betekenis Volgens

Ø Diameter NEN ISO 3098-2

DN Nominale diameter NEN ISO 6708

G Schroefdraadverbinding (cilindrisch) NEN EN ISO 228

R Buitendraad (conisch) NEN 10226

Rp Binnendraad (cilindrisch) NEN 10226

s Wanddikte productspecifiek

mbar bar Pascal hPa kPa MPa

1 mbar 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 bar 1.000 1 100.000 1.000 100 0,1

1 Pa 0,01 0,00001 1 0,01 0,001 0,000001

1 hPa 1 0,001 100 1 0,1 0,0001

1 kPa 10 0,01 1.000 10 1 0,001

1 MPa 10.000 10 1.000.000 10.000 1.000 1

OMREKENINGSTABEL VOOR DRUKEENHEDEN
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Algemene leveringsvoorwaarden

van de besloten vennootschap Viega Nederland B.V., 
Amster dam se straatweg 45-G, 1411AX Naarden, 
handelsregister nummer 32088642.

1. Toepasselijkheid
1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten 
en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de 
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk 
schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder ‚de afnemer‘ wordt in deze voorwaarden verstaan ie-
dere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met onze 
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk 
wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of 
bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde  
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de in-
ontvangstname van de geleverde zaken aanvaardt de afnemer 
deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met 
de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord 
te zijn gegaan bij eventuele door hem nader opgegeven op-
drachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, 
prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, ge-
wichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo 
nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor ons slechts bin-
dend, indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn gegarandeerd.
3. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of  
betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten construc-
tieverbeteringen door te voeren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie 
verplicht ons niet tot levering van goederen en/of diensten. Onze 
prijscouranten houden geen offerte in.
5. Wij behouden ons steeds het recht voor om orders zonder 
opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te  
leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
1. Behalve indien en voorzover in deze voorwaarden anders is 
vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat 
wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de  
afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht 
de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens 
schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werk-
dagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben 
verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door 
daadwerkelijke levering door ons aan de afnemer van de bestel-
de zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie 
beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ont-
bindende voorwaarde dat de afnemer -uitsluitend te onzer be-
oordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst.
4. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst 
derden in te schakelen.
5. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de 
juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte 
gegevens. Deze gegevens behoeven niet door ons te worden 
gecontroleerd.

4. Wijzigingen in orders
1. Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk, voorzover 
de uitvoering technisch realiseerbaar is.
2. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende 
afspraken en/of wijzigingen.
3. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij in-
gevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer ver-
strekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere 
oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane 
meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor reke-
ning van de afnemer. 
4. Onverminderd de in lid 3 van dit artikel vermelde verplichtin-
gen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order 
tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden 
en bij wijziging van de order in verband met door de afnemer 
onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet 

uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.

5. Prijzen
1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswij-
ziging is voorbehouden en in alle gevallen met inachtneming van 
het in dit artikel bepaalde.
2. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
• gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijke orderdatum 

geldende inkoopprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, hef-
fingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde 
instantie en van kosten van derden;

• exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
• exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
• exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
• vermeld in Euro‘s.
3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de 
overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde ma-
terialen, vrachtkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, 
sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoersen 
en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, 
zijn wij gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het sluiten 
van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst 
ontstaan, zijn voor rekening van afnemer.

6. Levering
1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar 
beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding 
van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft afnemer geen 
recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van 
zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij 
de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nala-
tigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de 
orderbevestiging- aan al onze in de overeenkomst gestelde 
voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeelte-
lijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is vol-
daan, wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons 
heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming is verkre-
gen omtrent alle technische details en nadat alle door ons nood-
zakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder -eventu-
eel- door de afnemer te verstrekken informatie en/of tekeningen 
in ons bezit zijn. 
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deel-
leveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afne-
mer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder 
bepaalde inzake ‚betaling‘.
4. Onverminderd het in artikel 11 gemaakte eigendomsvoorbe-
houd, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment 
waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, 
dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij 
gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van 
overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van 
de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde kennis-
geving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft 
plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het maga-
zijn van onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor trans-
port naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken dienen 
te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking 
terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare bescha-
digingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren on-
middellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking 
van de afnemer staan.
7. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken 
en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de 
afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdo-
cumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie 
werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen.
8. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de af-
nemer niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking op-
geslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier 
weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze 
zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen 
voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rech-
ten.

7. Transport/risico
1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport ver-
antwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen 
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geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking 
door ons, naar beste weten en kunnen, verzorgd, zonder dat wij 
hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Specifieke wensen van 
de afnemer dienaangaande (expresse, koerier etc.) worden 
slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de 
meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.
2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van 
de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het 
transport (laten) verzorgen. 
3. Bij levering van goederen met een netto-prijs van meer dan 
EUR 500,00 in Nederland brengen wij geen transport- en verpak-
kingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leveringen aan ande-
ren dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkos-
ten, echter minimaal EUR 10,00 per levering, in rekening aan de 
afnemer. 

8. Betaling
1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen, 
zonder enige korting, opschorting of verrekening, in Nederlandse 
valuta te geschieden door middel van storting of overmaking op 
onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, 
geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 
2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in 
verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met 
de hoofdsom te worden voldaan.
3. Voor de door ons te leveren zaken en/of diensten zijn wij ge-
rechtigd om vooraf een betalingsschema vast te leggen in de 
orderbevestiging/overeenkomst.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of 
daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te 
beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zeker-
heid – zulks uitsluitend te onzer beoordeling – voor het nakomen 
van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook 
indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is 
overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde 
vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft 
ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze ver-
plichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoe-
ding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door 
ons geleden of te lijden schade.
5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is 
geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd 
onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst 
en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ont-
bonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebre-
kestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendoms-
rechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, 
zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) 
halen overeenkomstig het bepaalde onder ‚eigendomsvoorbe-
houd‘.
6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van 
de door hem verschuldigde rente, alsmede van een door ons 
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en 
wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande 
vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te 
rekenen.
7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer 
zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, 
uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, 
onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebreke-
stelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kos-
ten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet 
tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surse-
ance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ont-
bonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbe-
windstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op 
zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval te-
vens ontslagen van alsdan nog bestaande (op)leveringsverplich-
tingen jegens de afnemer.
8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, 
welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de af-
nemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde 
zaken brengen geen verandering in de betalings- en/of andere 
verplichtingen van de afnemer jegens ons.

9. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde 
termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in 
verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestel-
ling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente 
voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over 
het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden 

maand als een volle maand aangemerkt.
2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen beta-
lingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten 
incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddel-
lijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. 
3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt ge-
geven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte 
als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De bui-
tengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achter-
stallige bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het 
enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven 
blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de bui-
tengerechtelijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan 
worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere om-
standigheden -van welke aard ook- die ons bij het bevestigen 
van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar 
keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet 
uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering 
daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig 
wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt.
2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens 
voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of 
opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het 
uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de ter-
mijn. 
3. Indien de order is gewijzigd komen de eventueel daaruit ont-
stane meerdere kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en 
winstderving voor rekening van de afnemer.
4. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, ge-
beurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of 
zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering 
tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, 
storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en 
uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheids-
maatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke 
verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlij-
ke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan 
wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, 
overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor 
de uitvoering van de order ingeschakelde of in te schakelen der-
den.

11. Eigendomsvoorbehoud
1. Wij blijven eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken, 
zolang de afnemer onze vorderingen terzake van de tegenpres-
tatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met 
ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de afne-
mer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze 
overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorde-
ringen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeen-
komsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen 
terzake van rente en kosten.
2. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, 
van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigen-
dom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.
3. Zolang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afne-
mer terzake van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten 
aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en 
niet bezwaren.
4. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt 
of er gegronde vrees bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer 
in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling 
heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of over-
lijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn 
zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderin-
gen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande ingebre-
kestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, za-
ken onder ons te houden en ook om de reeds geleverde zaken, 
die ons eigendom zijn gebleven, zonder rechterlijke tussenkomst 
-eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen van 
de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervol-
gens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan 
al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan. In dat geval 
hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst(en), voorzo-
ver nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, 
onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De afnemer 
geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming 
om alle plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en 

Algemene leveringsvoorwaarden
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om deze zaken weg te halen of te doen weghalen, desnoods na 
demontage.
5. Indien derden beslag leggen op aan ons toebehorende zaken, 
zal de afnemer terstond deze derde op onze rechten wijzen, ons 
van deze beslaglegging op de hoogte stellen en ons afschriften 
van de beslagstukken zenden.

12. Eigendom en intellectuele / industriële eigendom 
stukken
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle bij 
onze offertes en overeenkomst behorende ontwerpen, afbeeldin-
gen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, con-
structie- en fabricagegegevens en de offertes zelf, behoren uit-
sluitend ons toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij mogen 
zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele 
worden gecopieerd, aan derden in handen gegeven, getoond of 
ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op andere wijze gebruikt.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden blijven ons 
eigendom totdat de afnemer al zijn verplichtingen op basis van 
alle overeenkomsten met ons volledig is nagekomen. De leden 2 
tot en met 5 van artikel 11 van deze overeenkomst zijn m.b.t. 
deze bescheiden van overeenkomstige toepassing.
3. Indien ons geen opdracht wordt gegeven voor de uitvoering 
van een werk, waarvoor wij een aanbieding hebben gedaan, en 
ook ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt 
uitgevoerd, dienen alle in lid 1 van dit artikel genoemde beschei-
den en alle daarvan gemaakte kopieën aan ons te worden terug-
gegeven binnen 14 dagen nadat van het geven van de betref-
fende opdracht wordt afgezien, resp. de opdracht is geannuleerd 
of de uitvoering daarvan is gestaakt.

13. Reclames
1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onder-
zoeken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde 
dienen alle reclames binnen drie werkdagen na levering schrifte-
lijk of per e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige op-
gave van de aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt 
een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.
2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale 
termijn van drie maanden na levering, terwijl dergelijke reclames 
alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.
3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer ge-
acht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedge-
keurd. Reclames worden dan niet meer door ons in behandeling 
genomen.
4. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplich-
ting ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting je-
gens ons, uit welke overeenkomst dan ook en geeft de afnemer 
geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
5. Retourneren van de geleverde zaken kan slechts geschieden 
na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons 
te bepalen voorwaarden, waaronder de voorwaarden van onze 
retourprocedure (bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden).
6. Reclames worden alleen door ons in behandeling genomen, 
indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft vol-
daan.

14. Aansprakelijkheid
1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, 
zijn wij -behalve indien en voorzover een dwingendrechtelijke 
wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk voor enige mid-
dellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan 
door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamhe-
den of diensten en door ons verkochte zaken.
2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle 
gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke-
ring. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instand-
houden van een dergelijke verzekering.
3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, 
gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke 
andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg 
van door de afnemer of in diens opdracht door derden uitge-
voerde werkzaamheden.
5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden 
en rente, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect 
gevolg van vorderingen van derden, die terzake van de uitvoe-
ring van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden 
ingediend. De afnemer zal ons tevens terzake vrijwaren.
6. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan 
als direct of indirect gevolg van door ons geleverde zaken die wij 

van derden hebben betrokken, kunnen wij ons in alle gevallen 
van onze aansprakelijkheid bevrijden door overdracht van onze 
(mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons aan-
sprakelijk stellen.
7. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke ver-
plichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit 
artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van 
al degenen, die door ons voor de verkoop en/of uitvoering van 
de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze 
door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken. 
8. Wij zijn slechts verplicht de kosten van door de afnemer zelf 
uitgevoerd herstel te vergoeden, indien en voorzover wij schrifte-
lijk aan de afnemer toestemming voor dit herstel hebben gege-
ven en dit herstel is uitgevoerd conform het door ons schriftelijk 
goedgekeurde plan.
9. Als bij herstel of vervanging door ons blijkt, dat dit nodig is als 
gevolg van een oorzaak waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, dan 
zijn wij gerechtigd al onze kosten terzake (inclusief onderzoeks-
kosten) aan de afnemer in rekening te brengen en van de afne-
mer hiervoor een voorschot te verlangen. Wij zijn gerechtigd al 
onze werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot aan 
ons is betaald.

15. Garantiebepalingen
1. Indien wij een garantie hebben verstrekt, gelden hiervoor 
slechts onze garantievoorwaarden (bijlage 2 bij deze algemene 
voorwaarden). 
2. Indien en voorzover onze leveranciers aan ons garantie heb-
ben verstrekt op door ons ingekochte producten en deze leve-
ranciers, na een door ons geaccepteerde reclame van onze afne-
mer, in voorkomend geval een beroep van ons op deze garantie 
hebben gehonoreerd, heeft de afnemer jegens ons aanspraak op 
overname van onze garantierechten jegens de betreffende leve-
ranciers. De afnemer heeft in dat geval terzake geen verdere aan-
spraken tegen ons.

16. Handelsmerken
De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienum-
mers of -tekens, welke door de fabrikant of door ons op de afge-
leverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, 
beschadigd of gewijzigd.
 
17. Nietigheid of vernietigbaarheid
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voor-
waarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijk-
heid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid 
of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepa-
ling een bepaling komen, die de economische gevolgen van de 
nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons ge-
dane aanbieding of van een tussen ons en de afnemer gesloten 
overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeen-
komst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts 
door een van de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in
eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de
Rechtbank Amsterdam, onverlet de mogelijkheid van een hogere
voorziening. Wij zijn daarnaast gerechtigd om geschillen met de 
afnemer voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19. Exportbeperking
De doorlevering van onze goederen, inclusief de product- be-
schrijvingen, naar de VS of naar Canada is uitdrukkelijk verboden 
en vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Januari 2019 – Viega
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Bijlage 1 bij de Algemene leveringsvoorwaarden Garantievoorwaarden Viega Nederland B.V.

Op retourzendingen van producten die de afnemer van Viega 
Nederland B.V. heeft ontvangen zijn – naast de Algemene Le-
veringsvoorwaarden van Viega Nederland B.V. – de volgende 
regels van toepassing,

Viega Nederland B.V. maakt het volgende onderscheid inza-
ke retourzendingen:

1. Afnemer heeft te veel aan producten besteld of de ver-
keerde producten besteld:
Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. be-
paald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval 
van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourfor-
mulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. 
De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourfor-
mulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt 
franco en voor risico van de afnemer. 

Viega Nederland B.V. brengt aan de afnemer een bedrag van mi-
nimaal 25% van de actuele waarde van de geretourneerde pro-
ducten voor retournamekosten in rekening. Viega Nederland B.V. 
mag deze korting verrekenen met al hetgeen zij aan de afnemer 
verschuldigd is of zal worden. 

Ingeval de retournamekosten meer dan 20% van de actuele 
waarde van de geretourneerde producten belopen, zal Viega Ne-
derland B.V. dit na ontvangst van de geretourneerde producten 
aan de afnemer mededelen. De afnemer is in dat geval gerech-
tigd zijn gehele verzoek tot retourname in te trekken (gedeeltelij-
ke intrekking is niet mogelijk). Als de afnemer het verzoek intrekt, 
dan zal Viega Nederland B.V. de geretourneerde producten na 
ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van de waarde van 
de geretourneerde producten (voor handlingkosten) ongefran-
keerd en voor risico van de afnemer weer aan de afnemer terug-
zenden. 

2. Viega Nederland B.V. heeft niet-bestelde producten gele-
verd:
Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. be-
paald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval 
van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourfor-
mulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. 
De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourfor-
mulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt 
ongefrankeerd en voor risico van Viega Nederland B.V. Er wor-
den geen retournamekosten berekend.

In andere dan de hierboven onder 1. en 2. omschreven geval-
len is alleen retourzending van producten toegestaan nadat 
de afnemer een uitdrukkelijke schriftelijke instemming van 
Viega Nederland B.V. daarvoor heeft ontvangen en uitslui-
tend onder de bij die instemming vermelde voorwaarden.

Voor alle retourzendingen gelden daarnaast de volgende 
voorwaarden:
• Door producten van Viega Nederland B.V. aan te kopen stemt 

de afnemer ook in met de bepalingen van de retourprocedure.
• Nadat Viega Nederland B.V. de geretourneerde produkten 

heeft ontvangen, telt en controleert Viega Nederland B.V. deze 
produkten. De resultaten van deze telling en controle zijn bin-
dend voor de afnemer.

• Slechts Viega producten die zich in de originele verpakking be-
vinden retour genomen.

• Slechts Viega producten die voor wederverkoop geschikt zijn 
worden retour genomen (de producten dienen dus o.m. in 
nieuwstaat te zijn en van de actuele versie te zijn en de verpak-
king dient o.m. onbeschadigd te zijn).

• Als de afnemer producten retourneert, welke niet aan deze ei-
sen voldoen, zal Viega Nederland B.V. de afnemer hierover 
bericht zenden. Deze producten zullen door Viega op kosten 
van de afnemer worden afgevoerd of vernietigd, tenzij de afne-
mer binnen 8 dagen na verzending van het bericht door Viega 
Nederland B.V. schriftelijk te kennen geeft, dat hij deze produc-
ten weer wil ontvangen. In dat laatste geval zal Viega Neder-
land B.V. deze producten na ontvangst van een bedrag ter 
grootte van 5% van de waarde van de betreffende producten 
(voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de af-
nemer weer aan de afnemer terugzenden.

Uitgesloten van retour zijn:
Producten ouder dan 5 jaar na verpakkingsdatum
Persmachines, persbekken, Multiplex Trio E enz. > 3 jaar
Siliconen vrije producten > 3 jaar
Verchroomde fittingen
Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 3 maanden, 
b.v. lijm en toevoegmiddel
Metalen buizen
Fonterra systeemplaten

• Retourzendingen worden geadresseerd aan onze transporteur 
in Wijchen:

Transportbedrijf J.J. van Haaren B.V.
Retourafdeling Viega
Graafseweg 946
6603 CR Wijchen
Tel.: +31(0) 24-645 05 55
Fax: +31(0) 24-645 06 15
planning@vanhaarentransport.nl
www.vanhaarentransport.nl

• Zendingen welke wij ontvangen op ons verkoopkantoor te 
Naarden dan wel bij Viega GmbH of elders of zendingen welke 
afwijken van het hierboven gestelde worden geweigerd en op 
kosten en voor risico van de afnemer teruggezonden.

• In het geval van de situatie nr. 1 dient de afnemer de verzen-
ding naar onze transporteur te verzorgen, in het geval van de 
situatie nr. 2 geven wij de transporteur opdracht de zending bij 
de afnemer op te halen.

• Zendingen welke niet voorzien zijn van een door Viega Neder-
land B.V. ingevuld retourformulier worden geweigerd. De even-
tuele kosten die hieraan verbonden zijn worden de afnemer in 
rekening gebracht.

Viega Nederland B.V.
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Bijlage 2 bij de Algemene leveringsvoorwaarden Garantievoorwaarden Viega Nederland B.V.

De besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamse-
straatweg 45-G, 1411AX Naarden -hierna ook te noemen Viega- 
verleent een garantie op door haar verkochte producten en een 
systeemgarantie. Voor deze garantie en systeemgarantie gelden 
de volgende voorwaarden:

1. Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garan-
tievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens 
haar contractuele wederpartij (hierna: ‚de koper‘) voor in dat de 
losse producten, welke Viega aan de koper heeft verkocht, ten 
tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van goede kwali-
teit zijn en voldoen aan de op dat tijdstip geldende Nederlandse 
wettelijke voorschriften en technische standaarden.

2. Viega geeft daarnaast de volgende systeemgarantie: 
Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantie-
voorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de 
koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan 
de koper verkochte en geleverde koppelingen en anderzijds de 
door Viega aan koper verkochte en geleverde buizen naar beho-
ren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelin-
gen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de nor-
men van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door 
Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werk-
zaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering 
van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de ac-
tuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende lei-
dingsystemen en materialen. Viega stelt deze Technische Hand-
leiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan 
koper.

Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantie-
voorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de 
koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan 
de koper verkochte en geleverde koperen koppelingen en ander-
zijds de door derden geleverde koperen buizen (welke voldoen 
aan de gangbare Nederlandse normen) naar behoren functio-
neert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en mits 
deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van goed 
vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega voor dat 
doel toegestane gereedschappen en deze werkzaamheden heb-
ben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van alle voor-
schriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele Techni-
sche Handleiding van Viega voor de betreffende leidingsystemen 
en materialen. Viega stelt deze Technische Handleiding op ver-
zoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

3. De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op verstrekte 
adviezen of andere diensten en evenmin op enig samenstel van 
losse componenten en evenmin op enige installatie of de goede 
werking van een en ander, behalve, voorzover het een samenstel 
van componenten betreft, indien en voorzover hiervoor onder 
‚systeemgarantie‘ omschreven. Viega kan hierop geen garantie 
verstrekken, nu de koper of derden hierin nog wijzigingen kun-
nen aanbrengen en hieraan aansluitingen kunnen (laten) maken.

4. De duur van deze garantie is maximaal vijf jaar nadat de mon-
tage van de door Viega geleverde producten heeft plaatsgevon-
den. De koper dient aan te tonen wanneer de montage heeft 
plaatsgevonden. Ingeval in een project meerdere door Viega 
geleverde producten worden gemonteerd, gaat de garantieter-
mijn lopen op de aanvangsdatum van het gehele project. 

De garantie eindigt echter in alle gevallen -met inachtneming van 
de in de vorige alinea omschreven tijdsduur- op de datum, gele-
gen tien jaar na de leveringsdatum van het betreffende Viega-
product. Als leveringsdatum geldt de op de pakbon vermelde 
datum.

5. Viega verleent geen enkele garantie op spanningscorrosie bij 
draadfittingen en verlengstukken van messing en andere van 
messing vervaardigde producten. 
Viega verleent geen enkele garantie op verbindingen, welke door 
lastechniek aan enig product zijn bevestigd of dienen te worden 
bevestigd. 
 
6. Voorzover in deze garantievoorwaarden niet anders is be-
paald, gelden naast deze garantievoorwaarden in alle gevallen 
de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega.

7. Een beroep op de garantie moet door de koper -op straffe van 
verval van het recht op garantie- in alle gevallen onmiddellijk na-

dat hij de tekortkoming geconstateerd schriftelijk of per e-mail 
aan Viega worden gedaan. De datum van binnenkomst van de 
melding bij Viega bepaalt of de melding al dan niet binnen de 
garantietermijn is gedaan.

Zo spoedig mogelijk na deze melding dient koper de producten, 
met betrekking waartoe een beroep op garantie wordt gedaan, 
franco en voor risico van koper aan Viega te zenden, behalve 
ingeval Viega schriftelijk aan de koper heeft medegedeeld dat zij 
instemt met een andere wijze van afwikkeling van de garantie.

8. De producten waarvoor de koper aanspraak op garantie 
maakt dienen in zodanige staat te zijn, dat een effectieve con-
trole en inspectie door Viega van deze producten mogelijk is.

9. Na ontvangst van de producten, met betrekking waartoe ko-
per een beroep op garantie doet, en ingeval van erkenning van 
de garantie zal Viega de keuze maken of zij:
• de betreffende producten herstelt;
• de betreffende producten vervangt;
• koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur
 
en deze keuze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan koper laten 
weten.

Behalve ingeval van herstel worden de producten waarop de ga-
rantie is verleend eigendom van Viega.

10. Uitgesloten van garantie is alle overige schade, waaronder 
alle gevolgschade -inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit 
herstelwerkzaamheden- en alle indirecte schade, waaronder 
-maar daartoe niet beperkt- bedrijfsstoornis, stagnatie, ontrui-
mingskosten en schade aan andere objecten, alles in de ruimste 
zin van het woord.

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van natuurrampen, 
oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare gebeurte-
nissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten.

Op onder garantie herstelde of vervangen producten of samen-
stellen van producten wordt niet opnieuw garantie verleend. 

11. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg 
zijn van:
• onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of gebruik strijdig 

met de gebruiksaanwijzing of montagevoorschriften;
• gebruik anders dan het normale gebruik; 
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• reiniging of behandeling van producten met agressieve 

schoonmaakmiddelen of op andere wijze dan is voorgeschre-
ven of aanbevolen door Viega;

• wijziging of reparatie door de koper of door derden;
• normale slijtage.
 
12. In alle gevallen waarin de koper op grond van een beroep op 
garantie producten naar Viega heeft gezonden en deze produc-
ten weer door of namens Viega worden verzonden, zullen deze 
producten voor risico van de koper worden verzonden en -tenzij 
schriftelijk anders door Viega is bevestigd- op kosten van de ko-
per worden verzonden. 
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Voorwand-installatiesysteemvoorbouwkundigaanwezige
staanderwerkinprojectbouwofenkelmontage,metdirect
intebouwenelementenvoorsanitaireobjecten.

PrevistaDry-Elementen

 ■ Robuuste, gepoedercoate frameconstructie van staal
 ■ Bevestiging in metalen en houten staanderconstructies, 
direct op de wand met twee bevestigingspunten of met 
montagerails

 ■ Bouwdiepte traploos verstelbaar van 150–200  mm
 ■ Voetprofiel geschikt voor C-profielen 50  mm en 75  mm
 ■ Geluidsgeïsoleerde voorzieningen voor de opname van alle 
Viega muurplaten

 ■ Elementen zijn intregeerbaar in het 
  Prevista  Dry  Plus-railssysteem
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Prevista Dry  S1

WC-elementen 4
Tussenconsole 10
Wastafel-element 11
Urinoir-elementen 21
Bidet-elementen 23
Bevestigings-elementen 24
Voorwand- ommantelingen en toebehoren 27
Prevista-aansluitstukken 28
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GTIN-Code(GlobalTradeItemNumber,voorheen
EAN-Code) 
het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. Door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.
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WC-ELEmENTEN

nieuw

PrevistaDryWC-element
1120mm
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - uitgevoerd met WC-isolatieplaat  model  8310.51,   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter 
en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch 
DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8522.11

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 792602  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDryWC-element
VisignforStyle20
1120mm
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - uitgevoerd met WC-isolatieplaat  model  8310.51,   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36, 
WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  20 artikel 773 793

 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter 
en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch 
DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8522.12

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 792619  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Dry  S1

nieuw

PrevistaDryWC-element
metdouche-WC-aansluiting,keramiekhoogteverstelbaar
1120mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, keramiek-
hoogte variabel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor 
douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen 
van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte 
verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8521

Bh B IhV VE artikel KG 
1120 500 330–390 1 771997  66 

Bh =  bouwhoogte
IhV =  in hoogte verstelbaar

nieuw

PrevistaDryWC-element
metdouche-WC-aansluiting
1120mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor 
douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen 
van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte 
verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8522

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 771980  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDryWC-element
metdouche-WC-aansluiting
980mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor 
douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen 
van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte 
verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8530

Bh B VE artikel KG 
980 500 1 772000  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDryWC-element
metdouche-WC-aansluiting
820mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - optioneel extra bestelbaar   Prevista  Dry  ondersteuningsset  voor WC-keramiek met een klein 
contactoppervlak (<17  cm)  model  8570.37

 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3L, mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, 
WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, 
wateraansluiting R½, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk 
excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8533

Bh B VE artikel KG 
820 500 1 772017  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Dry  S1

nieuw

PrevistaDryWC-element
keramiekhoogtevandegebruikerperdrukknopindividueelverstelbaar
1120mm
 - alleen in combinatie met WC-afdekplaat voor  Prevista  model  8570.39
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, keramiek-
hoogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

 - zonder: afdekplaat
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter 
en boven, WC-aansluitbocht DN90 (flexibel) van PE, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PE
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8521.32

Bh B IVB VE artikel KG 
1120 500 310–390 1 772024  66 

Bh =  bouwhoogte
IVB =  Individueel instelbereik

nieuw

WC-afdekplaatvoorPrevista
 - geschikt voor   Prevista  Dry  WC-element  keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop 
individueel verstelbaar  model  8521.32

 - glas
inclusief
drukknop met rozet voor de individuele hoogte-instelling van de WC-keramiek, WC-aansluitgarni-
tuur
model8570.39

L B s uitvoering VE artikel KG 
560 490 6 verkeerswit 1 775841  66 

nieuw

Gasdrukveer
>28kg
 - voor kermiek zwaarder dan 28  kg
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte van 
de gebruiker per drukknop 
individueel verstelbaar 
 model  8521.32

 - staal
 - hydraulische bediening
model8580.6

VE artikel KG 
 1 785895  66 
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nieuw

PrevistaDryWC-element
keramiekhoogtedoordeinstallateurachterafinhoogteverstelbaar
1120mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij

 - zonder: afdekplaat
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter 
en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch 
DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8522.31

Bh B NVB VE artikel KG 
1120 500 330–390 1 772031  66 

Bh =  bouwhoogte
NVB =  achteraf instelbereik

Afdekplaat
 - voor achteraf in hoogte verstelbare WC-elementen
 - roestvaststaal
aanwijzing
Voor toepassing bij later in hoogte verstelbare WC-elementen!
model8040.21

L B s uitvoering VE artikel KG 
460 390 2,5 roestvaststaal geborsteld 1 703387  65 
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Prevista Dry  S1

nieuw

PrevistaDryWC-element
opdevloerstaandeWC,ofkind-WC
1120mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus, dubbele 
spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x230  mm, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter 
en boven
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8522.33

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 772048  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDryWC-element
projectvariant
1120x490mm
 - niet geschikt voor   Prevista  Dry  Plus
 - bij voorwandmontage separaat bestellen: bevestigingsset  model  8180.73
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, dubbele spoeltechniek
inclusief
frame gepoedercoat  (30x30), inbouwreservoir 3h, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, 
voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter, WC-aansluitbocht 
DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8524

Bh B VE artikel KG 
1120 490 1 771973  66 

Bh =  bouwhoogte
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PrevistaDryWC-element
1120mm
 - uitgevoerd met bevestigingsset  model  8180.73, WC-isolatieplaat  model  8310.51
 - staal, PE
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij
inclusief
frame gepoedercoat  (30x30), inbouwreservoir 3h, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, 
voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter, WC-aansluitbocht 
DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8524.15

Bh B VE artikel KG 
1120 490 1 792626  66 

Bh =  bouwhoogte

TUSSENCoNSoLE

nieuw

PrevistaDrytussenconsole
 - voor afstand > 500  mm, 
bevestiging aan de wand

 - staal gepoedercoat
inclusief
voetrem voor het instellen van de 
bouwhoogte, bevestigingsmateriaal
model8570.48

Bh VE artikel KG 
820–1300 1 785901  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Dry  S1

WaSTafEL-ELEmENT

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
1120mm,aansluitingeninhoogteverstelbaar
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, aansluitingen met snelspan-
ner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem 
voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30
model8535

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 776183  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
aansluitingengefixeert
1120mm
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), gefixeerde montagestrips, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met 
gumminippel DN50/30, bevestigingsmateriaal voor element (voor vloer) en keramiek,  schroeven 
(zelftappend) voor bevestiging van metalenstaanderwerk, gat- Ø  11  mm voor bevestiging aan 
houtconstructies, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
aanwijzing
Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd 
( model  5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit ( model  5633.2)!
model8538

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 789329  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDrywastafelelement
820–980mm
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
 - zonder: meetlint
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, aansluiting met snelspanner 
in hoogte verstelbaar, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, 
afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30
model8535.31

Bh B VE artikel KG 
820–980 500 1 776190  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
metinbouwaansluitdoos
1120mm
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, inbouwaansluitbox 
hoogeverstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, 
voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
uitvoeringinbouwaansluitbox
stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkra-
nen G½ –G⅜, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 
aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300  mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof 
verchroomd voor inbouwaansluitbox, bevestigingsmateriaal
model8535.33

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 776206  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Dry  S1

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
keramiekhoogtevandegebruikerperdrukknopindividueelverstelbaar
1120mm
 - voor barrièrevrije wastafel met eengatarmatuur, wastafel met eengatarmatuur
 - alleen in combinatie met wastafel-afdekplaat  model  8570.45
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus, barrièrevrij
 - zonder: afdekplaat
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), gasdrukveer, aansluitslangen flexibel, inbouwaansluitbox met in 
hoogte verstelbare sifon, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, inbouwdoos voor 
montage van de drukknop van het individueel in hoogte verstelbare wastafel keramiek, bevesti-
gingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, 2 hoekstopkranen G½ –G⅜
aanwijzing
alleen toepasbaar bij wastafels met een totaal gewicht incl. kraan van 15–21  kg!
model8535.32

Bh B IVB VE artikel KG 
1120 500 200 1 776213  66 

Bh =  bouwhoogte
IVB =  individueel verstelbereik

nieuw

Wastafel-afdekplaat
 - geschikt voor   Prevista  Dry  wastafelelement  keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop 
individueel verstelbaar  model  8535.32

 - glas
inclusief
drukknop met rozet voor de individuele hoogte instelling van de wastafel keramiek, inbouw 
aansluitbox met afdekplaat verchroomd, klemkoppelingen en aansluitbuis, afvoerbocht 300  mm 
verchroomd, bevestigingsmateriaal
model8570.45

L B s uitvoering VE artikel KG 
780 720 6 glas verkeerswit 1 785536  66 
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Afvoerbocht90°
 - messing verchroomd
aanwijzing
Te gebruiken bij wastafel-keramieken met een afstand van 130–150  mm van midden wastafelbe-
vestiging tot en met onderkant afvoer!
model8064.90

G L VE artikel KG 
1¼ 300 1 743208  65 
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nieuw

PrevistaDrywastafelelement
barrièrevrij
1120mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, aansluitingen met snelspan-
ner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), universele inbouwsifonhouder, 
bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
aanwijzing
Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd 
( model  5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit ( model  5633.2)!
model8536

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 776046  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
barrièrevrij
820–980mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, aansluiting met snelspanner 
in hoogte verstelbaar, universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het 
instellen van de bouwhoogte
aanwijzing
Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd 
( model  5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit ( model  5633.2)!
model8536.31

Bh B VE artikel KG 
820–980 500 1 776251  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Dry  S1

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
vooropbouwarmatuur
1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, aansluitingen met snelspan-
ner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem 
voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30
model8540

Bh B VE artikel KG 
1300 500 1 776220  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
voorinbouwwandarmatuur
1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, hout
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, bevestigingsplaat in hoogte- 
en diepte verstelbaar voor inbouwwandarmatuur door snelspanner (draagrail met meetlint voor 
uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht 
inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30
model8540.31

Bh B VE artikel KG 
1300 500 1 776237  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDrywastafelelement
barrièrevrij,vooropbouwarmatuur
1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), keramiekhoogte in hoogetsverstelbaar, armatuuraansluitplaat 
versterkt en in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), 
universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de 
bouwhoogte
aanwijzing
Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd 
( model  5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit ( model  5633.2)!
model8540.32

Bh B VE artikel KG 
1300 500 1 776039  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrywastafelelement
vooruitstortgootsteen
1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, hout
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner, armatuuraan-
sluitplaat en afvoerbevestiging in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor 
uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht 
DN50
model8540.33

Bh B VE artikel KG 
1300 500 1 776282  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDrywastafelelement
projectvariant
1120x490mm
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - niet geschikt voor   Prevista  Dry  Plus
 - bij voorwandmontage separaat bestellen: bevestigingsset  model  8180.73
 - staal
inclusief
frame gepoedercoat  (30x30), gefixeerde montagestrips, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met 
gumminippel DN50/30, bevestigingsmateriaal voor element (voor vloer) en keramiek,  schroeven 
(zelftappend) voor bevestiging van metalenstaanderwerk, gat- Ø  11  mm voor bevestiging aan 
houtconstructies, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model8539

Bh B VE artikel KG 
1120 490 1 776541  66 

Bh =  bouwhoogte

URINoIR-ELEmENTEN

nieuw

PrevistaDryurinoir-element
wateraansluitinguniverseel
1120–1300mm
 - voor wateraansluiting universeel
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - compatibel met alle urinoir- bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met 
meetlint voor uitlijning), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgeïsoleerd, urinoir-aansluitgarni-
tuur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8560.32

Bh B VE artikel KG 
1120–1300 500 1 776411  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDryurinoir-element
wateraansluitingtelescopisch
1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - compatibel met alle urinoir- bedieningsplaten voor  Prevista, integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgeïsoleerd, urinoir--aansluit-
garnituur van PP, montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint 
voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraan-
sluiting R½
technischegegevens
individueel verstelbereik 100  mm
aanwijzing
verstelbereik is gebaseerd op de wateraansluiting
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
Niet geschikt voor uronoir-keramieken met sproeikop
model8560

Bh B VE artikel KG 
1300 500 1 776404  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDryurinoir-element
spoelbedieningverdekt
1120–1300mm
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - geschikt voor afbouwset  spoelbediening verdekt  model  8560.33
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met 
meetlint voor uitlijning), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgeïsoleerd, urinoir-aansluitgarni-
tuur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½
model8560.31

Bh B VE artikel KG 
1120–1300 500 1 776428  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

Afbouwset
spoelbedieningverdekt
 - voor urinoir met inbouwspoelsys-
teem

 - geschikt voor   Prevista  Dry  
urinoir-element  spoelbediening 
verdekt  model  8560.31
inclusief
magneetventiel, besturing, netdeel, 
urinoirsifon met horizontale uitgang 
en sensor, reed-contact
technischegegevens
netspanning 100–240 V aC/ 50–
60  hz
model8560.33

VE artikel KG 
 1 785956  66 

BIDET-ELEmENTEN

nieuw

PrevistaDrybidetelement
1120mm
 - voor aan de wand hangend bidet
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), bevestiging in hoogte verstelbaar, afvoerbocht DN40/50 inkortbaar, 
rubber manchet DN50/30, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model8568

Bh B VE artikel KG 
1120 500 1 776442  66 

Bh =  bouwhoogte
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BEVESTIGINGS-ELEmENTEN

nieuw

PrevistaDrybasisframe-element
1120–1300mm
 - voor   Prevista  Dry  Plus-armaturendrager en -module
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model8570

Bh B VE artikel KG 
1120–1300 500 1 776466  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaDrybevestigings-element
voortoiletsteunen
1120mm
 - voor accessoires, barrièrevrije voorwand-installatie
 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, hout
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), hechthouten plaat s=40  mm watervast, bevestigingsmateriaal, 
voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model8570.31

Bh B VE artikel KG 
1120 350 1 776497  66 

Bh =  bouwhoogte
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nieuw

PrevistaDrybevestigings-element
voortoiletsteunen
1120mm
 - voor montage aan   Prevista  Dry-element met Bh  1120  mm, accessoires, barrièrevrije voorwand-
installatie

 - bij voorwandmontage separaat bestellen:   Prevista  Dry  bevestigingsset  model  8570.36
 - staal, hout
 - integratie in   Prevista  Dry  Plus
inclusief
frame gepoedercoat  (40x40), hechthouten plaat s=40  mm watervast, bevestigingsmateriaal, 
voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model8570.32

Bh B VE artikel KG 
1120 200 1 776473 1 66 
1120 200 1 776480 2 66 

Bh =  bouwhoogte
1) rechts
2) links

nieuw

PrevistaDrybevestigingsset
universeel
 - voor bevestiging van 
  Prevista  Dry-elementen enkele-/
seriemontage, enkelvoudige 
montage direct aan het 
bouwelement, hoekmontage aan 
massieve of metalensysteemwand

 - geschikt voor montagerail 
 model  8001

 - in diepte verstelbaar 115–200  mm, 
bevestigingsmateriaal van 
beplating
model8570.36

aS VE artikel KG 
2 1 776619  66 

aS =  aantal in set

nieuw

PrevistaDrybevestigingsset
 - voor enkelvoudige montage van 
  Prevista  Dry-elementen aan een 
massieve muur

 - geschikt voor montagerail 
 model  8001
model8573

aS VE artikel KG 
2 1 776626  66 

aS =  aantal in set

Bevestigingsset
 - voor enkelvoudige montage aan 
massieve muur

 - in diepte verstelbaar tot en met 
200  mm
model8180.73

aS VE artikel KG 
2 1 678630  65 

aS =  aantal in set
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Montagerail
 - voor bevestiging van elementen, 
seriemontage van elementen

 - staal verzinkt
inclusief
bevestigingsmateriaal, uitvulmateri-
aal voor oneffen wanden
model8001

L B h VE artikel KG 
3000 40 22 4 283872  75 

Kabelbinder
 - voor leiding
 - kunststof
model8062.41

L VE artikel KG 
300 25 332341  75 
540 25 332280  75 

Montageset
 - voor bevestiging van verdeler/
buisklem

 - geschikt voor montagerail 
 model  8001, 8401
model8056.1

m L VE artikel KG 
8 35 1 293666  75 

Glijmoer
 - voor bevestiging van draadeind en 
buisklem aan montagerail

 - brons
model8010.21

m VE artikel KG 
6 10 331047  75 
8 10 308353  75 
10 10 331030  75 
12 10 308346  75 

Glijmoer
 - voor bevestiging van muurplaat op 
C-rail
model8013.27

m VE artikel KG 
6 30 308315  75 

Hamerkopbout
 - voor bevestigen van de module en 
armatuurdrager

 - staal verzinkt
inclusief
onderlegring, draadmoer
model8013.23

m L VE artikel KG 
8 25 10 308278  75 

Geluidsisolatieset
 - voor reducering van de geluidsoverdracht van de  elementbevestiging, reducering van de 
geluidsoverdracht op aanliggende wand

 - rubber
inclusief
10 isolatieset (vloer- en wandbevestiging)
model8310.52

aS VE artikel KG 
10 1 636395  65 

aS =  aantal in set

Montageprofiel90°
 - staal verzinkt
 - zonder: bevestigingsmateriaal
model8076

L B h VE artikel KG 
2500 37 37 1 332402  75 
3000 37 37 1 284459  75 
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Montageprofiel45°
 - staal verzinkt
inclusief
bevestigingsmateriaal,  schroeven 
(zelftappend) voor gipskarton-
afwerkplaat
model8077

L B h VE artikel KG 
1120 50 30 2 284466  75 

VooRWaND- ommaNTELINGEN EN ToEBEhoREN

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
1120mm
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte 
verstelbaar  met douche-WC-
aansluiting  model  8521, 
  Prevista  Dry  WC-element  met 
douche-WC-aansluiting 
 model  8522, 8530

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.40

L B s VE artikel KG 
1300 600 18 1 785505  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
820mm
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  met douche-WC-
aansluiting  model  8533

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.41

L B s VE artikel KG 
1300 600 18 1 785512  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.42

L B s VE artikel KG 
1300 600 18 1 785482  66 
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nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.43

L B s VE artikel KG 
2000 600 18 1 785529  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem in 
ruimten met hoge vochtbelasting
model8570.44

L B s VE artikel KG 
1300 600 18 1 785499  66 

Snelbouwschroef
 - zelfborend (bit inzetstuk Ph 2)
model8099

m L VE artikel KG 
3,5 25 240 284510  75 
3,5 35 40 332051  75 

Plamuur
model8480

inhoud [kg] VE artikel KG 
5 1 483203  74 

 PREVISTa-aaNSLUITSTUKKEN

nieuw

MuurplaatvoorPrevista
 - voor  Prevista-voorwandsysteem,  Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
 - siliciumbrons
 - Rp-draad, G-draad
aanwijzing
alleen voor overgangsstukken met  Prevista-steekzitting!
model8055.2

Rp G L VE artikel KG 
½ ½ 88,5 1 785178  66 
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nieuw

PrevistaDrysnelspanner
 - voor   Prevista  Dry-element
model8570.50

VE artikel KG 
 8 785932  66 

nieuw

PrevistaDryondersteuningsset
voorWC-keramiekmeteenklein
contactoppervlak(<17cm)
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte 
verstelbaar  met douche-WC-
aansluiting  model  8521, 
  Prevista  Dry  WC-element  met 
douche-WC-aansluiting 
 model  8522, 8530, 8533
model8570.37

VE artikel KG 
 1 776053  66 
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Voorwand-installatiesysteemvoorflexibeleinrichtingvan
debadkamer–metmontagerailsrailverbindersendirectin
tebouwensanitaire-objectmodules.

PrevistaDryPlus-voorwand,bestaandeuit:

 ■ Montagerails – stabiel, met groot draagvlak voor de 
beplating, voor directe bevestiging op vloeren, plafonds en 
wanden

 ■ Railverbinders – voor  45°- en  90°-verbindingen
 ■ Railknipschaar – voor precies, braamvrij inkorten van de 
montagerail

 
InPrevistaDryPluskunnenwordengeïntegreerd:

 ■   Prevista  Dry-elementen (WC-, wastafel-, bidet- en 
urinoir-elementen)

 ■ Amaturendragers

Berekeningvanhetbenodigdmateriaal: 
Uit breedte en hoogte van de voorwandoppervlakte in  m² wordt 
de benodigde raillengte en het vereiste be ves ti gings ma te ri aal 
berekend

 ■ m² x 4,0 railfactor =  raillengte [m]
 ■ Complete pakketten voor 1, 3, 5, 10  m² met be ves ti gings ma-
te ri aal in voldoende hoeveelheid

 ■ Verbinders
 ■ Schroeven en pluggen Ø  10  mm
 ■ Snelbouwschroeven
 ■ Uitvulplaatjes
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Prevista Dry Plus  S2

Onderdelen 34
Modulen 34
Armaturendragers 36
Bevestigings-elementen 38
Prevista-aansluitstukken 39
Toebehoren 39
Gereedschap 41
Voorwand- ommantelingen en toebehoren 41

INhOUDSOPGAVe

GTIN-Code(GlobalTradeItemNumber,voorheen
EAN-Code) 
het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. Door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.
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ONDeRDeLeN

Montagerail
 - voor al dan niet verdiepinghoge voor- en scheidingswandconstructie
 - staal verzinkt
 - doorlopend alle 30  cm slobgat voorgestanst voor wand- en vloer- of plafondbevestiging
model8401

L h D Ve artikel KG 
5000 40 40 4 471781  75 

Compleetpakket
 - voor bouw van een gedeeltelijk of verdiepinghoge scheidings- en voorwandconstructie
inclusief
verbindingstuk staal verzinkt voor verbinding van montagerails onder hoek van  45° of  90°, 
bevestigingsmateriaal voor wand-, vloer- of plafondbevesting van de montagerails, uitvulmateriaal 
voor oneffen wanden,  schroeven (zelftappend) voor gipskarton-afwerkplaat
aanwijzing
Omvang complete pakket afgestemd op te beplaten oppervlakken!
model8400

A [m²] Ve artikel KG 
1 72 471545  75 
3 54 471750  75 
5 54 471767  75 
10 45 471774  75 

MODULeN

nieuw

PrevistaDryPluswastafelmodule
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - staal
inclusief
bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega wandplaten, bevestigingsmateri-
aal voor module en keramiek, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30
model8545

B Ve artikel KG 
420 1 776299  66 
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nieuw

PrevistaDryPluswastafelmodule
barrièrevrij
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - staal
inclusief
bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega wandplaten, universele 
inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek
aanwijzing
Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd 
( model  5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit ( model  5633.2)!
model8545.31

B Ve artikel KG 
420 1 776305  66 

nieuw

PrevistaDryPluswastafelmodule
metinbouwaansluitdoos
 - voor wastafel met eengatarmatuur
 - staal
inclusief
bevestiging in hoogte verstelbaar, inbouw-aansluitbox-bevestigingsmateriaal, stankslot in hoogte 
verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkranen G½ –G⅜, 2 
dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen 
verchroomd d10, afvoerbocht 300  mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof verchroomd 
voor inbouwaansluitbox, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek
model8545.32

B Ve artikel KG 
420 1 776312  66 

nieuw

PrevistaDryPlusurinoir-module
vooropbouwdrukspoeler
 - staal
inclusief
bevestiging in hoogte verstelbaar en 
geluidsisolerend voor Viega 
wandplaten, bevestigingsmateriaal 
voor module en keramiek
model8565

B Ve artikel KG 
420 1 776435  66 
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ARMATUReNDRAGeRS

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendra-
ger
voorgootstenen
 - staal
inclusief
bevestiging geluidsisolerend voor 
Viega muurplaten, bevestigingsma-
teriaal voor module en keramiek
model8555

B Ve artikel KG 
420 1 776329  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendra-
ger
vooropbouwarmatuur
 - staal
inclusief
bevestiging geluidsisolerend voor 
Viega muurplaten, bevestigingsma-
teriaal
model8558

B Ve artikel KG 
420 1 776558  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendra-
ger
vooropbouwarmatuur
versterkt
 - staal
inclusief
bevestiging geluidsisolerend voor 
Viega muurplaten, bevestigingsma-
teriaal
model8555.31

B Ve artikel KG 
420 1 776336  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
vooropbouwarmatuur
inbreedteverstelbaar
 - staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module en Viega muurplaten
model8555.33

B Ve artikel KG 
420 1 776350  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
voorinbouwarmatuur
 - staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module
aanwijzing
De armaturendrager is voor volgende inbouwarmaturen geschikt: Grohe “Rapido e”, hansa 
“hANSAVAROX”, hansgrohe “iBox”, Ideal Standard “eASY-Box”, Keuco “Flexx Boxx” VIGOUR 
„VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel „sanibel-FLeXX.BOXX“, 
KLUDI „FLeXX.BOXX“!
model8555.34

B Ve artikel KG 
420 1 776367  66 
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nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
inbouwventiel
inbreedteverstelbaar
 - staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module en Viega muurplaten
model8555.32

B Ve artikel KG 
420 1 776343  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
voorinbouwarmatuur
indiepteverstelbaar
 - voor inbouw armatuur, inbouwstopkraan, inbouwmetereenheid voor woningen
 - staal, hout
 - instelbereik van 40–110  mm
inclusief
hechthouten plaat watervast, bevestigingsmateriaal voor de module
model8555.38

B Ve artikel KG 
420 1 776374  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
voorinbouwarmatuur
 - voor 2 inbouwventielen of watermeters met 1 inbouwventiel
 - staal
inclusief
bevestigingsmateriaal
aanwijzing
Bevestiging van de leiding met buisklemmen M8, bouten en  moeren (in de handel verkrijgbaar 
materiaal)!
model8555.35

B Ve artikel KG 
130 1 776381  66 

nieuw

PrevistaDryPlusarmaturendrager
voorwasmachineaansluiting
 - staal
inclusief
slangtulekoppeling, bevestigingsmateriaal voor de module, bevestiging geluidsisolerend voor 
Viega muurplaten, inbouwsifon DN50/40
model8555.36

Ve artikel KG 
 1 776398  66 
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BeVeSTIGINGS-eLeMeNTeN

nieuw

PrevistaDryPlusbevestigings-
element
voortoiletsteunen
 - staal, hout
 - waterbestendig
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de 
module
model8570.34

B h D Ve artikel KG 
275 800 75 1 776527  66 

nieuw

PrevistaDryPlusbevestigings-
element
voorapparatuur
 - staal, hout
 - waterbestendig
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de 
module
model8570.30

B h Ve artikel KG 
420 340 1 776510  66 

nieuw

PrevistaDryPlusbevestigingsrail
voorzwarebelasting
 - voor boiler, leidingen in vrijstaande 
installatieschachten

 - staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de 
module
model8570.35

B Ve artikel KG 
420 1 776534  66 
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Prevista Dry Plus  S2

nieuw

PrevistaDryPlushechthouten
plaat
 - voor accessoires, voor toiletsteu-
nen

 - waterbestendig
model8570.33

B h D Ve artikel KG 
280 497 30 1 776503  66 

 PReVISTA-AANSLUITSTUKKeN

nieuw

MuurplaatvoorPrevista
 - voor  Prevista-voorwandsysteem,  Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
 - siliciumbrons
 - Rp-draad, G-draad
aanwijzing
Alleen voor overgangsstukken met  Prevista-steekzitting!
model8055.2

Rp G L Ve artikel KG 
½ ½ 88,5 1 785178  66 

TOeBehOReN

nieuw

PrevistaDryPlusbevestigingsset
 - voor enkelvoudige montage van 
de   Prevista  Dry-elementen in 
  Prevista  Dry  Plus

 - geschikt voor montagerail 
 model  8401
model8570.49

Ve artikel KG 
 1 785925  66 

Geluidsisolatieset
 - voor reducering van de geluidsoverdracht van de  elementbevestiging, reducering van de 
geluidsoverdracht op aanliggende wand

 - rubber
inclusief
10 isolatieset (vloer- en wandbevestiging)
model8310.52

AS Ve artikel KG 
10 1 636395  65 

AS =  aantal in set
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Railverbinder
 - voor verbinding van montagerails in een hoek van  45° of  90°
 - geschikt voor montagerail  model  8401
 - staal verzinkt
 - compleet voorgemonteerd
inclusief
draad M10 voor het monteren van buisklemmen of voor diepteverstelling van de wandconstructie 
met in de handel verkrijgbare draadstangen
model8410

Ve artikel KG 
 10 471798  75 

Parallelverbinder
 - geschikt voor montagerail 
 model  8401

 - staal verzinkt
model8414

IBD Ve artikel KG 
80–145 5 747237  75 

IBD =  inbouwdiepte

nieuw

Knie90°
 - voor transport van geprefabriceerde voorwanden, verbinding van montagerails onder een hoek 
van  90°

 - geschikt voor montagerail  model  8401
 - staal verzinkt
inclusief
2 glijmoeren
model8415.1

L1 L2 Ve artikel KG 
62 62 10 765989  75 

Glijmoer
 - voor bevestigen van de module en 
armatuurdrager

 - geschikt voor montagerail 
 model  8401

 - staal verzinkt
model8437.90

Ve artikel KG 
 10 494179  75 

Montageset
 - voor wand-, vloer- of plafondbevestiging van de montagerails
inclusief
bevestigingsmateriaal, 10  schroeven, 10 pluggen, uitvulmateriaal voor montagerail
model8409

L M Ve artikel KG 
70 8 1 611347  75 

Montagehoek
 - voor muurmontage van prefab 
wand

 - staal verzinkt
model8415

Montage-scharnierverbinding
 - voor traploze hoekinstelling van 0–180°, bevestiging van montagerail aan schuine dakhelling
 - geschikt voor railverbinder  model  8410
 - staal verzinkt
model8411

Ve artikel KG 
 10 471804  75 

L1 L2 Ve artikel KG 
50 75 5 485061  75 
50 140 5 726300  75 
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Prevista Dry Plus  S2

GeReeDSChAP

Knipschaar
 - voor braamloos afkorten en 
ponsen van de montagerail

 - geschikt voor montagerail 
 model  8401

 - staal gepoedercoat
inclusief
koffer
model8420

Ve artikel KG 
 1 471866  74 

Railmes
 - geschikt voor knipschaar 
 model  8420
model8420.1

Ve artikel KG 
 1 471880  74 

Ponsbout
 - geschikt voor knipschaar 
 model  8420
model8420.2

Ve artikel KG 
 1 471897  74 

VOORWAND- OMMANTeLINGeN eN TOeBehOReN

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
1120mm
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte 
verstelbaar  met douche-WC-
aansluiting  model  8521, 
  Prevista  Dry  WC-element  met 
douche-WC-aansluiting 
 model  8522, 8530

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.40

L B s Ve artikel KG 
1300 600 18 1 785505  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
820mm
 - geschikt voor   Prevista  Dry  
WC-element  met douche-WC-
aansluiting  model  8533

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.41

L B s Ve artikel KG 
1300 600 18 1 785512  66 
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nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.42

L B s Ve artikel KG 
1300 600 18 1 785482  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem

 - glasvezelversterkt, tot in de kern 
geïmpregneerd
model8570.43

L B s Ve artikel KG 
2000 600 18 1 785529  66 

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat
 - voor beplating van het 
 Prevista-voorwandsysteem in 
ruimten met hoge vochtbelasting
model8570.44

L B s Ve artikel KG 
1300 600 18 1 785499  66 

Snelbouwschroef
 - zelfborend (bit inzetstuk Ph 2)
model8099

M L Ve artikel KG 
3,5 25 240 284510  75 
3,5 35 40 332051  75 

Plamuur
model8480

inhoud [kg] Ve artikel KG 
5 1 483203  74 
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Voorwandblokkenvoorindividuelevoorwandoplossingen
omin-enteommetselen. 
 
ViegaWC-,wastafel-,urinoirenbidit-blok

 ■ Stalenframe
 ■ Vereenvoudigde diepte verstelling
 ■ Geluidsgeïsoleerde opname voor Viega muurplaten
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Prevista Pure  S3

WC-voorwandblok 46
Wastafel-voorwandblok 47
Urinoir-watertracé 48
Bidet-voorwandblokken 48
Prevista-aansluitstukken 48
Toebehoren 49

INhoUdSoPGaVe

GTIN-Code(GlobalTradeItemNumber,voorheen
EAN-Code) 
het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.
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WC-VoorWaNdBLok

nieuw

PrevistaPureWC-blok
1077mm
 - voor in- en ommetseling
 - staal
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, dubbele spoeltechniek
inclusief
frame verzinkt, inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsma-
teriaal voor blok en keramiek, spatbescherming, wateraansluiting r½ achter en boven, WC-aan-
sluitbocht dN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch dN90/100 van PP
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8512

Bh Ve artikel kG 
1077 1 771928  66 

Bh =  bouwhoogte

nieuw

PrevistaPureWC-blok
820mm
 - voor in- en ommetseling
 - staal
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, spoelbediening van voren of boven, 
dubbele spoeltechniek
inclusief
frame verzinkt, inbouwreservoir 3L, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsma-
teriaal, spatbescherming, wateraansluiting r½ achter, WC-aansluitbocht dN90 (in diepte 
verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch dN90/100
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8516

Bh Ve artikel kG 
820 1 771942  66 

Bh =  bouwhoogte
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Prevista Pure  S3

nieuw

PrevistaPureWC-blok
metluchtafzuigings-aansluiting
1077mm
 - voor in- en ommetseling
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor  Prevista, dubbele spoeltechniek
inclusief
frame verzinkt, inbouwreservoir 3h, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsma-
teriaal, spatbescherming, wateraansluiting r½ achter en boven, WC-aansluitbocht dN90 (in diepte 
verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch dN90/100, spoelbuis met luchtafzuigings-aanslui-
ting  dN50
technischegegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2–4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5–7,5 l
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8512.31

Bh Ve artikel kG 
1077 1 771959  66 

Bh =  bouwhoogte

WaSTafeL-VoorWaNdBLok

nieuw

PrevistaPurewastafelblok
 - voor wastafel met eengatarmatuur, in- en ommetseling
 - staal
inclusief
frame verzinkt, bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsdempend voor koud- en warmwater-
aansluiting, bevestigingsmateriaal, afvoerbocht inkortbaar dN40/50 met gumminippel dN50/30
model8550

Ve artikel kG 
 1 776596  66 
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Inbouwaansluitbox
 - voor wastafel met eengatarmatuur, natbouw-installatie
 - kunststof
uitvoeringinbouwaansluitbox
stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet dN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkra-
nen G½ –G⅜, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 
aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300  mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof 
verchroomd voor inbouwaansluitbox, bevestigingsmateriaal
model8314

Ve artikel kG 
 1 734817  65 

UrINoIr-WaTerTraCé

nieuw

PrevistaPureurinoir-watertracé
 - voor urinoir met inbouwspoelsysteem, urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista (manuele en 
contactloze spoelbediening)
inclusief
urinoir-waterleiding verticaal gemonteerd in de constructie, revisieschacht, doorspoelstop, 
afsluiting, armatuuraansluiting r½
aanwijzing
Bedieningslaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor  Prevista!
model8566

Ve artikel kG 
 1 785994  66 

BIdeT-VoorWaNdBLokkeN

nieuw

PrevistaPurebidetblok
 - voor aan de wand hangend bidet, in- en ommetseling
 - staal
inclusief
frame verzinkt, bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsdempend voor koud- en warmwater-
aansluiting, bevestigingsmateriaal, afvoerbocht inkortbaar dN40/50 met gumminippel dN50/30
model8569

Ve artikel kG 
 1 776602  66 

 PreVISTa-aaNSLUITSTUkkeN

nieuw

MuurplaatvoorPrevista
 - voor  Prevista-voorwandsysteem,  Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
 - siliciumbrons
 - rp-draad, G-draad
aanwijzing
alleen voor overgangsstukken met  Prevista-steekzitting!
model8055.2

rp G L Ve artikel kG 
½ ½ 88,5 1 785178  66 
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Prevista Pure  S3

ToeBehoreN

Montageset
 - voor WC-blok
 - staal verzinkt
 - montagehulp
model8310.88

L Ve artikel kG 
515 1 761134  65 

nieuw

PrevistaPurestaandeconsole
 - voor vrijstaande montage van het 
  Prevista  Pure-blok

 - staal verzinkt
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de vloer
model8570.54

Ve artikel kG 
 1 785987  66 

nieuw

PrevistaPurebevestiging
 - voor   Prevista  Pure-block 3h, 
  Prevista  Pure-block 3L
model8580.39

Ve artikel kG 
 1 786649  66 
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Componenten voor de wc- en urinoirbediening van 
hoogwaardige materialen en designvarianten voor chique 
badkamerarchitectuur. 
 
Bij de glazen varianten van de Viega wc-bedieningsplaten en 
urinoir-bedieningsplaten wordt uitsluitend enkel veiligheidsglas 
gebruikt. 
 
Aanwijzing: 
Inbouwreservoirs 3H en 3L kunnen met de wc-bedieningsplaten 
voor  Prevista worden gecombineerd. 
Viega inbouwreservoir-series:

 ■ vanaf 2. kwartaal 2019: 3H, 3L
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Bedieningsplaten  S4

Combinatie- overzicht: WC- elementen en blokken in 
combinatie met WC-bedieningsplaten en 
toebehoren 54

Combinatie- overzicht: WC- inbouwkader voor  Prevista 
tegelvlak in combinatie met   Prevista  Dry elementen 55

WC-bedieningsplaten
 Visign  for  Style 55
 Visign  for  More 56
Afstandspoelbedieningen 58
 Visign  for  Public 59
 Visign  for  Life 59
Combinatie- overzicht: WC-  en urinoir 

bedieningsplaten met toebehoren 61
WC-bedieningstoebehoren 62

Urinoir-bedieningsplaten
 Visign  for  Style 65
 Visign  for  More 66
 Visign  for  Public 66
Urinoir-bedieningstoebehoren 67

INHoUDSoPgAVe

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen 
EAN-Code) 
Het gTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. Door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het gTIN nummer.
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CoMBINATIe- oVerzICHT: WC- eLeMeNTeN eN BLokkeN IN CoMBINATIe MeT WC-BeDIeNINgSPLA-
TeN eN ToeBeHoreN
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Bedieningsplaten  S4

CoMBINATIe- oVerzICHT: WC- INBoUWkADer Voor  PreVISTA TegeLVLAk IN CoMBINATIe MeT 
  PreVISTA  Dry eLeMeNTeN

WC-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  STyLe

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8610.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 793  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 786  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 779  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8611.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 250  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 243  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 236  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8613.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 151  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 069  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 052  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 773 175  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 773 168  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 773 199  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 773 182  66  

kunststof specialekleur kunststof specialekleur 1 773 205  66  
kunststof metaalkleur kunststof metaalkleur 1 773 212  66  

kunststof verguld kunststof verguld 1 773 229  66  
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nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  24
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8614.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 281  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 274  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 267  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 773 304  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 773 298  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 773 311  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 773 328  66  

kunststof specialekleur kunststof specialekleur 1 773 335  66  
kunststof metaalkleur kunststof metaalkleur 1 773 342  66  

kunststof verguld kunststof verguld 1 773 359  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  25
sensitive
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - alleen in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - kunststof
 - bedrukt met oplichtende verf
 - contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 model  8615.1

afdekplaat Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit 1 774 356  66  

WC-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  More

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  200
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - metaal, glas, hout
 - handmatige spoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8620.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
diepzwart metaal koper/goudkleur 1 773 601  66  

verchroomd metaal antraciet 1 773 595  66  
verchroomd glas gitzwart 1 773 588  66  
verchroomd glas verkeerswit 1 773 571  66  
diepzwart hout eiken gebeitst 1 773 564  66  

verchroomd speciale metaalkleur 1 773 618  66  
verchroomd metaal metaalkleur 1 773 625  66  
verchroomd metaal verguld 1 773 632  66  
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Bedieningsplaten  S4

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  201
elektronisch
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - optioneel extra bestelbaar WC-inbouwkader voor  Prevista  met LeD-verlichting  model  8650.1
 - roestvaststaal
 - elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 model  8621.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 773 526  66  
roestvaststaal antraciet roestvaststaal antraciet 1 773 519  66  

roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 773 502  66  
roestvaststaal speciale kleur roestvaststaal speciale kleur 1 773 533  66  
roestvaststaal metaalkleur roestvaststaal metaalkleur 1 773 540  66  

roestvaststaal verguld roestvaststaal verguld 1 773 557  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  202
elektronisch, met LED-verlichting
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - zink-drukgegoten
 - elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 model  8622.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
metaal verkeerswit metaal verkeerswit 1 773 458  66  
metaal verkeerswit metaal verchroomd 1 773 465  66  

speciale metaalkleur speciale metaalkleur 1 773 472  66  
metaal metaalkleur metaal metaalkleur 1 773 489  66  

metaal verguld metaal verguld 1 773 496  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  204
elektronisch
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - optioneel extra bestelbaar WC-inbouwkader voor  Prevista  met LeD-verlichting  model  8650.1
 - roestvaststaal
 - elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 model  8624.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 773 663  66  
roestvaststaal antraciet roestvaststaal antraciet 1 773 656  66  
roestvaststaal gepolijst roestvaststaal gepolijst 1 773 649  66  
roestvaststaal antraciet roestvaststaal geborsteld 1 773 670  66  

roestvaststaal speciale kleur roestvaststaal speciale kleur 1 773 687  66  
roestvaststaal metaalkleur roestvaststaal metaalkleur 1 773 694  66  

roestvaststaal verguld roestvaststaal verguld 1 773 700  66  
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nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  205
sensitive, met LED-verlichting
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - glas
 - frame verchroomd
 - contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
aanwijzing
oriëntatielicht licht op bij het naderen!
Met optioneel instelbare veiligheids-spoeling na gebruik van het toilet, zonder actief uitgevoerde 
spoeling!
 model  8625.1

afdekplaat Ve artikel kg   
glas gitzwart 1 774 363  66  

WC-BeDIeNINgSPLATeN
AfSTANDSPoeLBeDIeNINgeN

nieuw 

WC-afstandspoelbediening voor  Prevista
 Visign  for  Style  23
elektronisch
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met ruwbouwset  model  8640.14, toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - kunststof
 - elektronische spoeling, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ functie

inclusief
bevestigingsframe
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
aanwijzing
Voor meubelinbouw toepasbaar!
 model  8640.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 083  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 076  66  

nieuw 

WC-afstandspoelbediening voor  Prevista
 Visign  for  More  200
elektronisch
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met ruwbouwset  model  8640.14, toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - glas
 - elektronische spoeling, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ functie

inclusief
bevestigingsframe
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
aanwijzing
Voor meubelinbouw toepasbaar!
 model  8641.1

drukknop Ve artikel kg   
glas gitzwart 1 773 106  66  

glas verkeerswit 1 773 090  66  
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Bedieningsplaten  S4

WC-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  PUBLIC

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  10
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - roestvaststaal
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8630.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 349  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - roestvaststaal
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8631.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 325  66  
roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 774 332  66  

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  12
infraroodspoelbediening
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - in combinatie met toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 - roestvaststaal
 - contactloze infraroodspoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek, met  Viega  Hygiene+ 
functie, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 model  8635.1

afdekplaat Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld 1 774 370  66  
roestvaststaal verkeerswit 1 774 387  66  

WC-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  LIfe

nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Life  5
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal
 model  8601.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 731  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 724  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 717  66  
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nieuw 

WC-bedieningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Life  6
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal
 model  8602.1

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 762  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 755  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 748  66  
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Bedieningsplaten  S4

WC-BeDIeNINgSPLATeN
CoMBINATIe- oVerzICHT: WC-  eN UrINoIr BeDIeNINgSPLATeN MeT ToeBeHoreN
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WC-BeDIeNINgSPLATeN
WC-BeDIeNINgSToeBeHoreN

nieuw 

Toebehorenset
elektronisch
 - uitgevoerd met aandrijfeenheid  model  8580.29
 - voor toepassing met WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, 
WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten 
voor  Prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Public  12  model  8635.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
netvoeding (kabellengte 1,05  m)
technische gegevens
netspanning 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 model  8655.11

Ve artikel kg   
 1 783 952  66  

nieuw 

WC-inbouwkader voor  Prevista
met LED-verlichting
 - voor alle  Prevista-inbouwreservoirs
 - alleen in combinatie met WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, 
WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  204  model  8624.1

 - kunststof
inclusief
bevestigingsframe, bevestigingsbouten, aansluitstuk
aanwijzing
oriëntatielicht licht op bij het naderen!
 model  8650.1

Ve artikel kg   
 1 775 803  66  

nieuw 

WC-inbouwkader voor  Prevista
tegelvlak
 - voor  Prevista-inbouwreservoirs, tegelvlakke inbouw van de WC-bedieningsplaat, droogbouw
 - kunststof

aanwijzing
De tegelvlakke inbouwkaders kunnen alleen in de Viega voorwandsystemen   Prevista  Dry en 
  Prevista  Dry  Plus worden toegepast!
 model  8651.1

uitvoering Ve artikel kg   
verchroomd 1 775 810  66  

nieuw 

WC-inworpschacht voor  Prevista
 - voor WC-reinigingstabletten, 
inbouwreservoir 3H, inbouwreser-
voir 3L

 - kunststof
inclusief
basisframe, inworpschacht, 
bevestigingsframe
 model  8653.1

Ve artikel kg   
 1 773 366  66  
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Bedieningsplaten  S4
Programmeerset
 - voor verandering van de spoelinstelling of activering van de  Viega  Hygiene+ functie
 - geschikt voor WC-spoeling  model  8350.31, 8350.32, 8350.34
 - reservedeel WC-spoeling  model  8350.33
 - uitgevoerd met magneetstift  model  8350.25

inclusief
bevestiging
 model  8350.26

L Ve artikel kg   
500 1 664 053  65  

nieuw 

Aansluitkabel
 - voor externe spoelmogelijkheid met een standaard verkijgbare schakelaar met sluitfunctie of 
potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350  ms)

 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

 model  8570.55

kL Ve artikel kg   
3000 1 786 007  66  

kL =  kabellengte

nieuw 

Batterijhouder
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
batterijblok 6 V
 model  8570.56

Ve artikel kg   
 1 786 014  66  

nieuw 

Adapter
 - voor redundante voediging bij netbedrijf
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V
 model  8570.57

Ve artikel kg   
 1 786 021  66  
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nieuw 

Radiografische ontvanger
 - voor ontvangst van een radiografisch signaal in combinatie met HeWI toiletbeugel 802.50.01... 
en HeWI afbouwsetset WC-spoeling (radiografisch), (uitv. links) 802.50.060 L, (uitv. rechts) 
802.50.060 r, of in combinatie met HeWI toiletbeugel 801.50... en HeWI uitvoeringsset 
Wc-spoeling (radiografisch) 801.50.060

 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  Prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  Prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  Prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

 - optioneel extra bestelbaar uitbreidingskabeladapter  model  8580.49
technische gegevens
ontvangstfrequentie 868,4 MHz
 model  8570.58

Ve artikel kg   
 1 786 038  66  

nieuw 

Uitbreidingskabeladapter
 - voor WC-bedieningplaten voor 
 Prevista

 model  8580.49

Ve artikel kg   
 1 787 691  66  
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Bedieningsplaten  S4

UrINoIr-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  STyLe

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
 model  8610.2

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 493  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 486  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 479  66  

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
 model  8611.2

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 523  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 516  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 509  66  

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - kunststof
 - handmatige spoelbediening van voren

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
 model  8613.2

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 554  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 547  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 530  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 774 578  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 774 561  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 774 592  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 774 585  66  
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UrINoIr-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  More

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  More  200
infraroodspoelbediening
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - kunststof, glas
 - contactloze infraroodspoelbediening van voren

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netdeel
technische gegevens
netspanning 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 model  8620.2

afdekplaat Ve artikel kg   
kunststof alpine-wit 1 774 639  66  

kunststof verchroomd 1 774 622  66  
kunststof roestvast staalkleur 1 774 646  66  

glas gitzwart 1 774 677  66  
glas verkeerswit 1 774 660  66  

hout eiken gebeitst 1 774 653  66  

UrINoIr-BeDIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  PUBLIC

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - roestvaststaal
 - handmatige spoelbediening van voren, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel
 model  8631.2

afdekplaat drukknop Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 608  66  
roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 774 615  66  

nieuw 

Urinoir-bedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Public  12
infraroodspoelbediening
 - voor urinoir-spoelsysteem
 - kunststof, glas
 - contactloze infraroodspoelbediening van voren, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netdeel
technische gegevens
netspanning  230  V/50 Hz
 model  8635.2

afdekplaat Ve artikel kg   
roestvaststaal geborsteld 1 774 684  66  
roestvaststaal verkeerswit 1 774 691  66  
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Bedieningsplaten  S4

UrINoIr-BeDIeNINgSPLATeN
UrINoIr-BeDIeNINgSToeBeHoreN

nieuw 

Urinoir-inbouwkader voor  Prevista
tegelvlak
 - voor tegelvlakke inbouw van de 
urinoir-bedieningsplaat

 - kunststof
aanwijzing
De tegelvlakke inbouwkaders 
kunnen alleen in de Viega 
voorwandsystemen   Prevista  Dry en 
  Prevista  Dry  Plus worden toegepast!
 model  8651.2

uitvoering Ve artikel kg   
verchroomd 1 775 827  66  
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Alle vermelde showroomplaten werken niet. Ze kunnen 
worden gebruikt voor vakbeurzen, hiervoor bestemd 
be ves ti gings ma te ri aal wordt meegeleverd.
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Showroombedieningsplaten  S5

WC-showroombedieningsplaten
 Visign  for  Style 72
 Visign  for  More 73
Afstandspoelbedieningen 74
 Visign  for  Public 75
 Visign  for  Life 75

Urinoir-showroomplaten
 Visign  for  Style 77
 Visign  for  More 77
 Visign  for  Public 78

Inbouw-aansluitbox-showroomplaten 78

INhoudSoPgAVe

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen 
EAN-Code) 
het gTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het gTIN nummer.
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WC-ShoWrooMbedIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  STyLe

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8610.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 885  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 878  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 861  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8611.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 915  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 908  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 892  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8613.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 946  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 939  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 922  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 773 960  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 773 953  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 773 977  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 773 984  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  24
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8614.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 011  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 004  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 991  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 774 035  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 774 028  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 774 042  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 774 059  66  
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Showroombedieningsplaten  S5

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Style  25
sensitive
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8615.19

afdekplaat Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit 1 774 394  66  

WC-ShoWrooMbedIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  More

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  200
 - voor showrooms
 - aluminium, glas, hout
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8620.19

drukknop Ve artikel Kg   
metaal koper/goudkleur 1 774 240  66  

metaal antraciet 1 774 233  66  
glas gitzwart 1 774 226  66  

glas verkeerswit 1 774 219  66  
hout eiken gebeitst 1 774 202  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  201
elektronisch
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8621.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
roestvaststaal antraciet roestvaststaal antraciet 1 774 189  66  

roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 774 172  66  
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 196  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  202
elektronisch, met LED-verlichting
 - voor showrooms
 - zink-drukgegoten
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8622.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
metaal verkeerswit metaal verkeerswit 1 774 158  66  
metaal verkeerswit metaal verchroomd 1 774 165  66  
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nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  204
elektronisch
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8624.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
roestvaststaal antraciet roestvaststaal antraciet 1 774 264  66  
roestvaststaal gepolijst roestvaststaal gepolijst 1 774 257  66  

roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 271  66  
roestvaststaal antraciet roestvaststaal geborsteld 1 774 288  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  More  205
sensitive, met LED-verlichting
 - voor showrooms
 - glas
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8625.19

afdekplaat Ve artikel Kg   
glas gitzwart 1 774 400  66  

WC-ShoWrooMbedIeNINgSPLATeN
AfSTANdSPoeLbedIeNINgeN

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
Visign for Style 23
elektronisch
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8640.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 448  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 431  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
Visign for More 200
elektronisch
 - voor showrooms
 - glas
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8641.19

drukknop Ve artikel Kg   
glas gitzwart 1 774 462  66  

glas verkeerswit 1 774 455  66  
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Showroombedieningsplaten  S5

WC-ShoWrooMbedIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  PubLIC

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  10
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8630.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 318  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8631.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 295  66  
roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 774 301  66  

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Public  12
infraroodspoelbediening
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8635.19

afdekplaat Ve artikel Kg   
roestvaststaal geborsteld 1 774 417  66  
roestvaststaal verkeerswit 1 774 424  66  

WC-ShoWrooMbedIeNINgSPLATeN
 VISIgN  for  LIfe

nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Life  5
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8601.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 823  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 816  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 809  66  
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nieuw 

WC-showroombedíeningsplaten voor  Prevista
 Visign  for  Life  6
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8602.19

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 773 854  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 773 847  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 773 830  66  
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Showroombedieningsplaten  S5

urINoIr-ShoWrooMPLATeN
 VISIgN  for  STyLe

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  20
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8610.29

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 721  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 714  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 707  66  

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  21
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8611.29

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 752  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 745  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 738  66  

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Style  23
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8613.29

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit kunststof alpine-wit 1 774 783  66  
kunststof edelmat kunststof edelmat 1 774 776  66  

kunststof verchroomd kunststof verchroomd 1 774 769  66  
kunststof gitzwart kunststof gitzwart 1 774 806  66  

kunststof roestvast staalkleur kunststof roestvast staalkleur 1 774 790  66  
acryl diepzwart kunststof roestvast staalkleur 1 774 813  66  
acryl diepzwart kunststof diepzwart mat 1 774 820  66  

urINoIr-ShoWrooMPLATeN
 VISIgN  for  More

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  More  200
infraroodspoelbediening
 - voor showrooms
 - kunststof, glas, hout
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8620.29

afdekplaat Ve artikel Kg   
kunststof alpine-wit 1 774 998  66  

kunststof verchroomd 1 774 981  66  
kunststof roestvast staalkleur 1 775 001  66  

glas gitzwart 1 775 032  66  
glas wit/verkeerswit 1 775 025  66  
hout eiken gebeitst 1 775 018  66  
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urINoIr-ShoWrooMPLATeN
 VISIgN  for  PubLIC

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Public  11
 - voor showrooms
 - roestvaststaal
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8631.29

afdekplaat drukknop Ve artikel Kg   
roestvaststaal geborsteld roestvaststaal geborsteld 1 774 943  66  
roestvaststaal verkeerswit roestvaststaal verkeerswit 1 774 950  66  

nieuw 

Urinoir-showroombedieningsplaat voor  Prevista
 Visign  for  Public  12
infraroodspoelbediening
 - voor showrooms
 - kunststof, glas
 - functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
 model  8635.29

afdekplaat Ve artikel Kg   
roestvaststaal geborsteld 1 774 967  66  
roestvaststaal verkeerswit 1 774 974  66  

INbouW-AANSLuITbox-ShoWrooMPLATeN

Showroombedieningsplaat
voor inbouwaansluitbox
 - voor showrooms
 - kunststof
 - functieloos

inclusief
afdekplaat, afvoerbocht, bevesti-
gingsmateriaal
 model  8314.80

uitvoering Ve artikel Kg   
verchroomd 1 745 998  65  
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Onderdelen en ombouwsets voor inbouwreservoirs, 
bedieningsplaten voor WC’s en urinoirs. 
 
Alle afbeeldingnummers, die niet zijn opgenomen in de 
onderdelen overzichten, kunnen via Technical Support worden 
opgevraagd.
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Toebehoren/onderdelen  S6

Inbouwreservoir 3H, spoelbediening van voren 82
Inbouwreservoir 3L, spoelbediening van voren of 

boven 85
Viega bedieningsplaten 88
Urinoir-bedieningsplaten 91
Afstandspoelbedieningen 93
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WC-toevoertoebehoren 94

Afvoertoebehoren
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Sprongbochten 98

Individueel in hoogte verstelbare WC-elementen 98
Toebehoren 99

INHoUDSopgAVe

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen 
EAN-Code) 
Het gTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 
4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit 
voorbeeld  305  611. Door het samenvoegen van deze nummers 
ontstaat het gezamenlijk het gTIN nummer.



82

INboUWreSerVoIr 3H, SpoeLbeDIeNINg VAN VoreN

Inbouwreservoirs 3H voor WC-bedieningsplaten voor  prevista, frontbediening,
vanaf bouwjaar 2019



83

Toebehoren/onderdelen  S6

nieuw 

Vulventielset
 - voor inbouwreservoir 3H
 - kunststof

inclusief
vulventiel, vulventielhouder, vulslang
 - afbeelding 1

 model  8580.3

Ve artikel Kg   
 1 786 090  66  

nieuw 

Afdichtingsset
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

inclusief
o-ringset voor afvoeraansluiting, 
afdichting afvoerventiel, afvoerven-
tielzitting, spoelbuisbocht
 - afbeelding 2

 model  8580.8

Ve artikel Kg   
 1 786 137  66  

nieuw 

Spoelbuisbocht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L, 
  prevista  Dry-element

 - kunststof
 - afbeelding 3

 model  8580.16

Ve artikel Kg   
 1 786 311  66  

nieuw 

Spoelbuisbocht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L, 
  prevista  pure-block

 - kunststof
 model  8580.17

Ve artikel Kg   
 1 786 328  66  
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nieuw 

Revisieschacht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
deksel voor bediening van boven
 - afbeelding 4

 model  8580.10

Ve artikel Kg   
 1 787 646  66  

nieuw 

Bouwbeschermingsplaat
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
bedieningsmechanisme, bedie-
ningsstiftset, bevestigingsbouten
 - afbeelding 5

 model  8580.7

Ve artikel Kg   
 1 786 120  66  

nieuw 

Afvoerventielhouder
met doorstroombegrenzer
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 6

 model  8580.21

Ve artikel Kg   
 1 786 366  66  

nieuw 

Afvoerventielset
 - voor dubbele spoeltechniek, 
spoelbediening van voren of 
boven, inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
afvoerventiel, afvoerventielhouder, 
spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 7

 model  8580.1

Ve artikel Kg   
 1 786 076  66  

nieuw 

Hoekventiel-spindel
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - messing
 - afbeelding 8

 model  8580.13

Ve artikel Kg   
 1 786 281  66  

nieuw 

Vulslang
 - voor inbouwreservoir 3H
 - roestvaststaal
 - afbeelding 9

 model  8580.43

Ve artikel Kg   
 1 786 694  66  
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Toebehoren/onderdelen  S6

INboUWreSerVoIr 3L, SpoeLbeDIeNINg VAN VoreN of boVeN

Ínbouwreservoirs 3L voor WC-bedieningsplaten voor  prevista, front,- of planchetbediening
vanaf bouwjaar 2019
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nieuw 

Vulventielset
 - voor inbouwreservoir 3L
 - kunststof

inclusief
vulventiel, vulventielhouder, vulslang
 - afbeelding 11

 model  8580.5

Ve artikel Kg   
 1 786 113  66  

nieuw 

Afdichtingsset
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

inclusief
o-ringset voor afvoeraansluiting, 
afdichting afvoerventiel, afvoerven-
tielzitting, spoelbuisbocht
 - afbeelding 2

 model  8580.8

Ve artikel Kg   
 1 786 137  66  

nieuw 

Spoelbuisbocht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L, 
  prevista  Dry-element

 - kunststof
 - afbeelding 3

 model  8580.16

Ve artikel Kg   
 1 786 311  66  

nieuw 

Spoelbuisbocht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L, 
  prevista  pure-block

 - kunststof
 model  8580.17

Ve artikel Kg   
 1 786 328  66  
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Toebehoren/onderdelen  S6

nieuw 

Revisieschacht
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
deksel voor bediening van boven
 - afbeelding 4

 model  8580.10

Ve artikel Kg   
 1 787 646  66  

nieuw 

Bouwbeschermingsplaat
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
bedieningsmechanisme, bedie-
ningsstiftset, bevestigingsbouten
 - afbeelding 5

 model  8580.7

Ve artikel Kg   
 1 786 120  66  

nieuw 

Afvoerventielhouder
met doorstroombegrenzer
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 6

 model  8580.21

Ve artikel Kg   
 1 786 366  66  

nieuw 

Afvoerventielset
 - voor dubbele spoeltechniek, 
spoelbediening van voren of 
boven, inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - kunststof
inclusief
afvoerventiel, afvoerventielhouder, 
spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 7

 model  8580.1

Ve artikel Kg   
 1 786 076  66  

nieuw 

Hoekventiel-spindel
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - messing
 - afbeelding 8

 model  8580.13

Ve artikel Kg   
 1 786 281  66  

nieuw 

Vulslang
 - voor inbouwreservoir 3L
 - roestvaststaal
 - afbeelding 10

 model  8580.44

Ve artikel Kg   
 1 786 700  66  
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VIegA beDIeNINgSpLATeN

nieuw 

Toebehorenset
elektronisch
 - uitgevoerd met aandrijfeenheid  model  8580.29
 - voor toepassing met WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, 
WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten 
voor  prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  204  model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205 
 model  8625.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  12  model  8635.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
netvoeding (kabellengte 1,05  m)
technische gegevens
netspanning 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 model  8655.11

Ve artikel Kg   
 1 783 952  66  

nieuw 

Aandrijfeenheid
elektronisch
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  12  model  8635.1, WC-afstandspoelbediening voor 
 prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbediening voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8641.1

 - reservedeel toebehorenset  elektronisch  model  8655.11
 model  8580.29

Ve artikel Kg   
 1 786 441  66  

nieuw 

Netdeel
 - reservedeel WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  12  model  8635.1, WC-afstandspoelbediening voor 
 prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbediening voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8641.1

technische gegevens
netspanning 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 model  8580.32

KL Ve artikel Kg   
1050 1 786 571  66  

KL =  Kabellengte

nieuw 

Aansluitkabel
 - voor externe spoelmogelijkheid met een standaard verkijgbare schakelaar met sluitfunctie of 
potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350  ms)

 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

 model  8570.55

KL Ve artikel Kg   
3000 1 786 007  66  

KL =  Kabellengte
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Toebehoren/onderdelen  S6

nieuw 

Batterijhouder
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
batterijblok 6 V
 model  8570.56

Ve artikel Kg   
 1 786 014  66  

nieuw 

Adapter
 - voor redundante voediging bij netbedrijf
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V
 model  8570.57

Ve artikel Kg   
 1 786 021  66  

nieuw 

Uitbreidingskabeladapter
 - voor WC-bedieningplaten voor 
 prevista

 model  8580.49

Ve artikel Kg   
 1 787 691  66  

nieuw 

Radiografische ontvanger
 - voor ontvangst van een radiografisch signaal in combinatie met HeWI toiletbeugel 802.50.01... 
en HeWI afbouwsetset WC-spoeling (radiografisch), (uitv. links) 802.50.060 L, (uitv. rechts) 
802.50.060 r, of in combinatie met HeWI toiletbeugel 801.50... en HeWI uitvoeringsset 
Wc-spoeling (radiografisch) 801.50.060

 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

 - optioneel extra bestelbaar uitbreidingskabeladapter  model  8580.49
technische gegevens
ontvangstfrequentie 868,4 MHz
 model  8570.58

Ve artikel Kg   
 1 786 038  66  
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nieuw 

Verlengingsset
 - voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  Style  23  model  8613.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  24 
 model  8614.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8620.1

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsboutenset
aanwijzing
voor max. voor- of inmetseling van 200  mm voorkant van de tegel!
 model  8570.59

Ve artikel Kg   
 1 786 045  66  

nieuw 

Verlengingsset
 - voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, Up-inbouwreservoir 3S
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Life  5  model  8601.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  Life  6  model  8602.1

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsboutenset
aanwijzing
voor max. voor- of inmetseling van 200  mm voorkant van de tegel!
 model  8570.60

L Ve artikel Kg   
200 1 786 052  66  

nieuw 

WC-basisframe
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8620.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201 
 model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204  model  8624.1

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8580.22

Ve artikel Kg   
 1 786 373  66  

nieuw 

WC-basisframe
 - geschikt voor WC-bedieningspla-
ten voor  prevista  
 Visign  for  Style  24  model  8614.1

 - kunststof
inclusief
bevestigingsbouten, bedieningsstift-
set
 model  8580.50

Ve artikel Kg   
 1 789 251  66  

nieuw 

Basisframe
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8613.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  205  model  8625.1

 - kunststof
inclusief
bevestigingsbouten, bedieningsstiftset
 model  8580.51

Ve artikel Kg   
 1 789 268  66  
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nieuw 

Basisframe
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  10  model  8630.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  11  model  8631.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  public  12  model  8635.1

 - kunststof
inclusief
bevestigingsbouten, bedieningsstiftset
 model  8580.52

Ve artikel Kg   
 1 789 275  66  

nieuw 

WC-spoeling
infraroodspoelbediening
 - geschikt voor WC-bedieningspla-
ten voor  prevista  
 Visign  for  public  12  model  8635.1

 - kunststof
 model  8580.23

Ve artikel Kg   
 1 786 380  66  

UrINoIr-beDIeNINgSpLATeN

nieuw 

Urinoir-basisfranme
 - geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor  prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.2, urinoir-
bedieningsplaat voor  prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.2, urinoir-bedieningsplaat voor 
 prevista   Visign  for  Style  23  model  8613.2

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 model  8580.24

Ve artikel Kg   
 1 786 397  66  

nieuw 

Urinoir-basisfranme
 - geschikt voor urinoir-bedienings-
plaat voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8620.2

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsbou-
ten
 model  8580.25

Ve artikel Kg   
 1 786 403  66  

nieuw 

Urinoir-basisfranme
 - geschikt voor urinoir-bedienings-
plaat voor  prevista  
 Visign  for  public  12  model  8635.2

 - kunststof
inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsbou-
ten
 model  8580.26

Ve artikel Kg   
 1 786 410  66  

nieuw 

Urinoir-spoelingen
infraroodspoelbediening
 - geschikt voor urinoir-bedienings-
plaat voor  prevista  
 Visign  for  public  12  model  8635.2

 - bouwserie vanaf 2019
 model  8580.27

Ve artikel Kg   
 1 786 427  66  
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nieuw 

Urinoir-spoelingen
infraroodspoelbediening
 - geschikt voor urinoir-bedienings-
plaat voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8620.2

 - bouwserie vanaf 2019
 model  8580.28

Ve artikel Kg   
 1 786 434  66  

nieuw 

Cartoucheventiel
 - reservedeel urinoir-bedieningsplaat voor  prevista   Visign  for  Style  20  model  8610.2, urinoir-bedie-
ningsplaat voor  prevista   Visign  for  Style  21  model  8611.2, urinoir-bedieningsplaat voor  prevista  
 Visign  for  Style  23  model  8613.2, urinoir-bedieningsplaat voor  prevista   Visign  for  public  11 
 model  8631.2

 - messing
 - handmatige spoelbediening van voren

 model  8580.30

Ve artikel Kg   
 1 786 557  66  

nieuw 

Cartoucheventiel
elektronisch
 - kunststof
 - spoelbediening van voren

 model  8580.31

Ve artikel Kg   
 1 786 564  66  

nieuw 

Netdeel
 - reservedeel WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  public  12  model  8635.1, WC-afstandspoelbediening voor 
 prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbediening voor  prevista  
 Visign  for  More  200  model  8641.1

technische gegevens
netspanning 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 model  8580.32

KL Ve artikel Kg   
1050 1 786 571  66  

KL =  Kabellengte

nieuw 

Batterijhouder
 - voor urinoir-bedieningsplaten voor 
 prevista,  Visign  for  More  200, 
 Visign  for  public  12, bouwserie 
vanaf 2019

 model  8580.33

Ve artikel Kg   
 1 786 588  66  
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AfSTANDSpoeLbeDIeNINgeN

nieuw 

Ruwbouwset
 - voor inbouw in nat-, droogbouw 
en voorwandsysteem

 - geschikt voor WC-afstandspoel-
bediening voor  prevista  
 Visign  for  Style  23  model  8640.1, 
WC-afstandspoelbediening voor 
 prevista   Visign  for  More  200 
 model  8641.1

inclusief
mantelbuis, inbouwhollewanddoos
 model  8640.14

Ve artikel Kg   
 1 789 336  66  

nieuw 

Adapter
 - voor redundante voediging bij netbedrijf
 - geschikt voor WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  Style  25  model  8615.1, WC-bedie-
ningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  201  model  8621.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista  
 Visign  for  More  202  model  8622.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  204 
 model  8624.1, WC-bedieningsplaten voor  prevista   Visign  for  More  205  model  8625.1, 
WC-afstandspoelbediening voor  prevista   Visign  for  Style  23  model  8640.1, WC-afstandspoelbe-
diening voor  prevista   Visign  for  More  200  model  8641.1

inclusief
adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V
 model  8570.57

Ve artikel Kg   
 1 786 021  66  

DoUCHe-WC-ToebeHoreN

nieuw 

Aansluitset
 - voor wandhangend douche-WC, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
 - geschikt voor   prevista  Dry  WC-element  keramiekhoogte verstelbaar  met douche-WC-aansluiting 
 model  8521,   prevista  Dry  WC-element  met douche-WC-aansluiting  model  8522,   prevista  Dry  
WC-element  projectvariant  model  8524,   prevista  Dry  WC-element  met douche-WC-aansluiting 
 model  8530

inclusief
aansluiting T-stuk, gewapendeslang, aansluit- en bevestigingsmateriaal
 model  8570.63

bH Ve artikel Kg   
820 1 787 707  66  

980–1120 1 786 670  66  

bH =  bouwhoogte

nieuw 

Toebehorenset
 - geschikt voor   prevista  Dry  WC-element  projectvariant  model  8524
 - voor toepassing met aansluitset  model  8570.63

inclusief
mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, bevestigingsmateriaal
 model  8580.55

Ve artikel Kg   
 1 789 312  66  
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nieuw 

Aansluitdoos
 - voor netdeel en bouwkundige 
douche-WC-aansluiting

 - kunststof
 model  8570.62

Ve artikel Kg   
 1 786 274  66  

WC-ToeVoerToebeHoreN

nieuw 

Spoelbuisbocht
met luchtafzuigings-aansluiting
 - voor inbouwreservoir 3H
 - geschikt voor   prevista  Dry  WC-element  keramiekhoogte verstelbaar  met douche-WC-aansluiting 
 model  8521,   prevista  Dry  WC-element  met douche-WC-aansluiting  model  8522,   prevista  Dry  
WC-element  op de vloer staande WC, of kind-WC  model  8522.33,   prevista  Dry  WC-element  met 
douche-WC-aansluiting  model  8530

 - kunststof
 model  8580.19

Ve artikel Kg   
 1 786 342  66  

nieuw 

Spoelbuisbocht
met luchtafzuigings-aansluiting
 - voor inbouwreservoir 3H
 - geschikt voor   prevista  pure  
WC-blok  model  8512

 - kunststof
 model  8580.58

Ve artikel Kg   
 1 789 480  66  
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AfVoerToebeHoreN
AfTAKKINgeN, AANSLUITboCHTeN

nieuw 

Bouwbeveiliging
 - voor spoelbuisbocht, afvoerbocht
 - kunststof
 - 1-delig

 model  8580.12

Ve artikel Kg   
 1 786 267  66  

nieuw 

Bouwbeveiliging
2-delig
 - voor spoelbuisbocht, afvoerbocht 
DN90

 - kunststof
 model  8580.38

AS Ve artikel Kg   
2 1 786 632  66  

AS =  aantal in set

Beugel
 - voor afvoerbochthouder aan 
  prevista  Dry-WC-element

 - kunststof
 model  8580.11

Ve artikel Kg   
 1 786 250  66  

Aftakking
 - voor WC-seriemontage
 - kunststof
 - hoogtereducerend

inclusief
WC-aansluitbocht met aansluiting voor de bevestiging van WC-voorwandclip, afdichtingen
 model  8092

DN1 DN2 DN3 Ve artikel Kg   
100 90 100 1 284 497  75  

Aftakking
 - voor WC-seriemontage, wastafel seriemontage
 - kunststof
 - hoogtereducerend

inclusief
WC-aansluitbocht met aansluiting voor de bevestiging van WC-voorwandclip, afdichtingen
 model  8093

DN1 DN2 DN3 Ve artikel Kg   
100 90 50 1 284 503  75  
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Aansluitstuk
 - voor horizontale aansluiting van het WC-element, spiegellassen met pe-buis, insteken in 
afvoerbuissok

 - kunststof
inclusief
WC-aansluitbuis met groef voor bevestiging in WC-voorwandclip, afdichting
 model  8091

DN1 DN2 L Ve artikel Kg   
90 90 300 1 684 150  75  
90 100 345 1 293 987  75  

Aansluitbocht  90°
 - pe
 - flexibel, DN90, in diepte 
verstelbaar

inclusief
overgangsstuk excentrisch 
DN90/100 van pe, aansluiting voor 
de bevestiging in WC voorwandclip, 
afdichting
 model  8095

L Ve artikel Kg   
380–460 1 713 744  65  
460–630 1 713 737  65  

Aansluitbocht  90°
 - voor WC, spiegellassen met pe-buis, insteken in afvoerbuissok
 - kunststof

inclusief
aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
 model  3816

d1 d2 L1 L2 DN Ve artikel Kg   
90 90 235 75 90 1 326 609  71  
90 110 210 85 90 1 296 032  71  

110 110 300 85 100 10 107 048  71  

Aansluitbocht  90°
 - pp
 - in diepte verstelbaar

inclusief
aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
 model  3816.1

DN Ve artikel Kg   
90 1 440 244  71  
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Aansluitbocht  90°
 - geschikt voor  Viega  Mono  WC-blok  model  8310.2
 - pp

inclusief
aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
 model  3816.3

d1 d2 L1 L2 Ve artikel Kg   
90 90 210 85 1 683 726  71  

Verloop
 - voor afvoerbocht DN90
 - pp

inclusief
afdichting
 model  3816.2

DN1 DN2 Ve artikel Kg   
90 100 1 440 459  71  

AfVoerToebeHoreN
AANSLUITSeTS

Aansluitset
inclusief
spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x230  mm, WC-aansluiting met lippendichting, montageset 
(afdekkap wit)
 model  8010.27

DN Ve artikel Kg   
90 1 308 414  75  

Aansluitset
 - kunststof

inclusief
spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x400  mm, WC-aansluitbuis met lippendichting, montageset 
(afdekkap wit)
aanwijzing
Spoelbuis zonder spoelbuisverbinder: produktgroep reservdedelen/afvoertoebehoren 
( Model  3817.5)!
 model  3817.819

DN L Ve artikel Kg   
90 400 1 654 474  71  
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Aansluitset
 - voor hoogtecompensatie tot en met 25  mm
 - kunststof

inclusief
spoelbuis met spoelbuisverbinder, WC-aansluiting met lippendichting, draadstangen
aanwijzing
Zonder garantie; kan tot gereduceerd, niet aan de norm voldoende spoel- en afvoervermogen 
leiden!
 model  8094

DN Ve artikel Kg   
90 1 344 382  75  

AfVoerToebeHoreN
SproNgboCHTeN

Sprongbocht  90°
 - voor sprongbocht in de vloeropbouw, alle afvoerbuismaterialen
 - niet geschikt voor WC-keramiek 4,5 l
 - pp

inclusief
lippendichting, profielafdichting

model DN sprong Ve artikel Kg   
8090 100 180 1 294 885  75  
8090.1 100 120 1 340 780  75  
8090.2 100 90 1 484 354  75  
8090.3 100 60 1 484 361  75  

INDIVIDUeeL IN HoogTe VerSTeLbAre WC-eLeMeNTeN

nieuw 

Gasdrukveer
≤ 28  kg
 - geschikt voor   prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte van 
de gebruiker per drukknop 
individueel verstelbaar 
 model  8521.32

 - staal
 - hydraulische bediening

 model  8570.51

Ve artikel Kg   
 1 785 949  66  
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nieuw 

Gasdrukveer
> 28  kg
 - voor kermiek zwaarder dan 28  kg
 - geschikt voor   prevista  Dry  
WC-element  keramiekhoogte van 
de gebruiker per drukknop 
individueel verstelbaar 
 model  8521.32

 - staal
 - hydraulische bediening

 model  8580.6

Ve artikel Kg   
 1 785 895  66  

Drukknop
 - messing verchroomd
 - hydraulische bediening

inclusief
rozet
 model  8064.10

Ve artikel Kg   
 1 736 941  65  

Gasdrukveer
 - voor wastafel-element individueel 
in hoogte verstelbaar

 - staal
 - hydraulische bediening

 model  8172.1

Ve artikel Kg   
 1 736 927  65  

ToebeHoreN

nieuw 

  Prevista  Dry  voetenset
 - voor vloerbevestiging van 
  prevista  Dry-element

 - staal verzinkt
 - instelbereik 0–200  mm

inclusief
voetenset
 model  8580.42

Ve artikel Kg   
 1 786 687  66  

Bevestigingsset
 - voor WC

inclusief
draadstangen M12x160mm, 
draadmoeren M12,  schroeven met 
plug, zelftappende  schroeven
 model  8310.66

Ve artikel Kg   
 1 633 264  65  

nieuw 

Bevestigingsset
 - voor wastafel keramiek

inclusief
draadstangen M10x120  mm, 
draadmoeren M10
 model  8580.53

Ve artikel Kg   
 1 789 282  66  
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nieuw 

Bevestigingsset
 - voor urinoir

inclusief
draadstangen M8x120  mm
 model  8580.54

Ve artikel Kg   
 1 789 299  66  

nieuw 

Serviceset
 - voor inbouwreservoir 3H, 
inbouwreservoir 3L

 model  8580.47

Ve artikel Kg   
 1 786 731  66  
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107 048 96 
283 872 26 
284 459 26 
284 466 27 
284 497 95 
284 503 95 
284 510 28 
284 510 42 
293 666 26 
293 987 96 
294 885 98 
296 032 96 
308 278 26 
308 315 26 
308 346 26 
308 353 26 
308 414 97 
326 609 96 
331 030 26 
331 047 26 
332 051 28 
332 051 42 
332 280 26 
332 341 26 
332 402 26 
340 780 98 
344 382 98 
440 244 96 
440 459 97 
471 545 34 
471 750 34 
471 767 34 
471 774 34 
471 781 34 
471 798 40 
471 804 40 
471 866 41 
471 880 41 
471 897 41 
483 203 28 
483 203 42 
484 354 98 
484 361 98 
485 061 40 
494 179 40 
611 347 40 
633 264 99 
636 395 26 
636 395 39 
654 474 97 
664 053 63 
678 630 25 
683 726 97 
684 150 96 
703 387 8 
713 737 96 
713 744 96
726 300 40 
734 817 48 
736 927 99 
736 941 99 
743 208 14 
745 998 78 
747 237 40 
761 134 49 
765 989 40 
771 928 46 
771 942 46 
771 959 47 
771 973 9 
771 980 5 
771 997 5 
772 000 6 
772 017 6 

772 024 7 
772 031 8 
772 048 9 
773 052 55 
773 069 55 
773 076 58 
773 083 58 
773 090 58 
773 106 58 
773 151 55 
773 168 55 
773 175 55 
773 182 55 
773 199 55 
773 205 55 
773 212 55 
773 229 55 
773 236 55 
773 243 55 
773 250 55 
773 267 56 
773 274 56 
773 281 56 
773 298 56 
773 304 56 
773 311 56 
773 328 56 
773 335 56 
773 342 56 
773 359 56 
773 366 62 
773 458 57 
773 465 57 
773 472 57 
773 489 57 
773 496 57 
773 502 57 
773 519 57 
773 526 57 
773 533 57 
773 540 57 
773 557 57 
773 564 56 
773 571 56 
773 588 56 
773 595 56 
773 601 56 
773 618 56 
773 625 56 
773 632 56 
773 649 57 
773 656 57 
773 663 57 
773 670 57 
773 687 57 
773 694 57 
773 700 57 
773 717 59 
773 724 59 
773 731 59 
773 748 60 
773 755 60 
773 762 60 
773 779 55 
773 786 55 
773 793 55 
773 809 75 
773 816 75 
773 823 75 
773 830 76 
773 847 76 
773 854 76 
773 861 72 
773 878 72 

773 885 72 
773 892 72 
773 908 72 
773 915 72 
773 922 72 
773 939 72 
773 946 72 
773 953 72 
773 960 72 
773 977 72 
773 984 72 
773 991 72 
774 004 72 
774 011 72 
774 028 72 
774 035 72 
774 042 72 
774 059 72 
774 158 73 
774 165 73 
774 172 73 
774 189 73 
774 196 73 
774 202 73 
774 219 73 
774 226 73 
774 233 73 
774 240 73 
774 257 74 
774 264 74 
774 271 74 
774 288 74 
774 295 75 
774 301 75 
774 318 75 
774 325 59 
774 332 59 
774 349 59 
774 356 56 
774 363 58 
774 370 59 
774 387 59 
774 394 73 
774 400 74 
774 417 75 
774 424 75 
774 431 74 
774 448 74 
774 455 74 
774 462 74 
774 479 65 
774 486 65 
774 493 65 
774 509 65 
774 516 65 
774 523 65 
774 530 65 
774 547 65 
774 554 65 
774 561 65 
774 578 65 
774 585 65 
774 592 65 
774 608 66 
774 615 66 
774 622 66 
774 639 66 
774 646 66 
774 653 66 
774 660 66 
774 677 66 
774 684 66 
774 691 66 
774 707 77 

774 714 77 
774 721 77 
774 738 77 
774 745 77 
774 752 77 
774 769 77 
774 776 77 
774 783 77 
774 790 77 
774 806 77 
774 813 77 
774 820 77 
774 943 78 
774 950 78 
774 967 78 
774 974 78 
774 981 77 
774 998 77 
775 001 77 
775 018 77 
775 025 77 
775 032 77 
775 803 62 
775 810 62 
775 827 67 
775 841 7 
776 039 20 
776 046 18 
776 053 29 
776 183 11 
776 190 12 
776 206 12 
776 213 13 
776 220 19 
776 237 19 
776 251 18 
776 282 20 
776 299 34 
776 305 35 
776 312 35 
776 329 36 
776 336 36 
776 343 37 
776 350 36 
776 367 36 
776 374 37 
776 381 37 
776 398 37 
776 404 22 
776 411 21 
776 428 22 
776 435 35 
776 442 23 
776 466 24 
776 473 25 
776 480 25 
776 497 24 
776 503 39 
776 510 38 
776 527 38 
776 534 38 
776 541 21 
776 558 36 
776 596 47 
776 602 48 
776 619 25 
776 626 25 
783 952 62 
783 952 88 
785 178 28 
785 178 39 
785 178 48 
785 482 27 
785 482 42 

785 499 28 
785 499 42 
785 505 27 
785 505 41 
785 512 27 
785 512 41 
785 529 28 
785 529 42 
785 536 13 
785 895 7 
785 895 99 
785 901 10 
785 925 39 
785 932 29 
785 949 98 
785 956 23 
785 987 49 
785 994 48 
786 007 63 
786 007 88 
786 014 63 
786 014 89 
786 021 63 
786 021 89 
786 021 93 
786 038 64 
786 038 89 
786 045 90 
786 052 90 
786 076 84 
786 076 87 
786 090 83 
786 113 86 
786 120 84 
786 120 87 
786 137 83 
786 137 86 
786 250 95 
786 267 95 
786 274 94 
786 281 84 
786 281 87 
786 311 83 
786 311 86 
786 328 83 
786 328 86 
786 342 94 
786 366 84 
786 366 87 
786 373 90 
786 380 91 
786 397 91 
786 403 91 
786 410 91 
786 427 91 
786 434 92 
786 441 88 
786 557 92 
786 564 92 
786 571 88 
786 571 92 
786 588 92 
786 632 95 
786 649 49 
786 670 93 
786 687 99 
786 694 84 
786 700 87 
786 731 100 
787 646 84 
787 646 87 
787 691 64 
787 691 89 
787 707 93 



Artikel-nr.	 Pagina Artikel-nr.	 Pagina Artikel-nr.	 PaginaArtikel-nr.	 Pagina Artikel-nr.	 Pagina

103

Art.

789 251 90 
789 268 90 
789 275 91 
789 282 99 
789 299 100 
789 312 93 
789 329 11 
789 336 93 
789 480 94 
792 602 4 
792 619 4 
792 626 10
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106

3816 96 
3816.1 96 
3816.2 97 
3816.3 97 
3817.819 97 
8001 26 
8010.21 26 
8010.27 97 
8013.23 26 
8013.27 26 
8040.21 8 
8055.2 28 
8055.2 39 
8055.2 48 
8056.1 26 
8062.41 26 
8064.10 99 
8064.90 14 
8076 26 
8077 27 
8090 98 
8090.1 98 
8090.2 98 
8090.3 98 
8091 96 
8092 95 
8093 95 
8094 98 
8095 96 
8099 28 
8099 42 
8172.1 99 
8180.73 25 
8310.52 26 
8310.52 39 
8310.66 99 
8310.88 49 
8314 48 
8314.80 78 
8350.26 63 
8400 34 
8401 34 
8409 40 
8410 40 
8411 40 
8414 40 
8415 40 
8415.1 40 
8420 41 
8420.1 41 
8420.2 41 
8437.90 40 
8480 28 
8480 42 
8512 46 
8512.31 47 
8516 46 
8521 5 
8521.32 7 
8522 5 
8522.11 4 
8522.12 4 
8522.31 8 
8522.33 9 
8524 9 
8524.15 10 
8530 6 
8533 6 
8535 11 
8535.31 12 
8535.32 13 
8535.33 12 
8536 18 
8536.31 18 

8538 11 
8539 21 
8540 19 
8540.31 19 
8540.32 20 
8540.33 20 
8545 34 
8545.31 35 
8545.32 35 
8550 47 
8555 36 
8555.31 36 
8555.32 37 
8555.33 36 
8555.34 36 
8555.35 37 
8555.36 37 
8555.38 37 
8558 36 
8560 22 
8560.31 22 
8560.32 21 
8560.33 23 
8565 35 
8566 48 
8568 23 
8569 48 
8570 24 
8570.30 38 
8570.31 24 
8570.32 25 
8570.33 39 
8570.34 38 
8570.35 38 
8570.36 25 
8570.37 29 
8570.39 7 
8570.40 27 
8570.40 41 
8570.41 27 
8570.41 41 
8570.42 27 
8570.42 42 
8570.43 28 
8570.43 42 
8570.44 28 
8570.44 42 
8570.45 13 
8570.48 10 
8570.49 39 
8570.50 29 
8570.51 98 
8570.54 49 
8570.55 63 
8570.55 88 
8570.56 63 
8570.56 89 
8570.57 63 
8570.57 89 
8570.57 93 
8570.58 64 
8570.58 89 
8570.59 90 
8570.60 90 
8570.62 94 
8570.63 93 
8573 25 
8580.1 84 
8580.1 87 
8580.10 84 
8580.10 87 
8580.11 95 
8580.12 95 
8580.13 84 

8580.13 87 
8580.16 83 
8580.16 86 
8580.17 83 
8580.17 86 
8580.19 94 
8580.21 84 
8580.21 87 
8580.22 90 
8580.23 91 
8580.24 91 
8580.25 91 
8580.26 91 
8580.27 91 
8580.28 92 
8580.29 88 
8580.3 83 
8580.30 92 
8580.31 92 
8580.32 88 
8580.32 92 
8580.33 92 
8580.38 95 
8580.39 49 
8580.42 99 
8580.43 84 
8580.44 87 
8580.47 100 
8580.49 64 
8580.49 89 
8580.5 86 
8580.50 90 
8580.51 90 
8580.52 91 
8580.53 99 
8580.54 100 
8580.55 93 
8580.58 94 
8580.6 7 
8580.6 99 
8580.7 84 
8580.7 87 
8580.8 83 
8580.8 86 
8601.1 59 
8601.19 75 
8602.1 60 
8602.19 76 
8610.1 55 
8610.19 72 
8610.2 65 
8610.29 77 
8611.1 55 
8611.19 72 
8611.2 65 
8611.29 77 
8613.1 55 
8613.19 72 
8613.2 65 
8613.29 77 
8614.1 56 
8614.19 72 
8615.1 56 
8615.19 73 
8620.1 56 
8620.19 73 
8620.2 66 
8620.29 77 
8621.1 57 
8621.19 73 
8622.1 57 
8622.19 73 
8624.1 57 
8624.19 74 

8625.1 58 
8625.19 74 
8630.1 59 
8630.19 75 
8631.1 59 
8631.19 75 
8631.2 66 
8631.29 78 
8635.1 59 
8635.19 75 
8635.2 66 
8635.29 78 
8640.1 58 
8640.14 93 
8640.19 74 
8641.1 58 
8641.19 74 
8650.1 62 
8651.1 62 
8651.2 67 
8653.1 62 
8655.11 62 
8655.11 88
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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
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