
Viega Eco Plus-WC- en Wastafelelement

Met één druk op de knop de juiste 
hoogte, voor elke generatie.

Ideaal voor 

zorgsector 

en toekomst-

gericht 

wonen.



Viega Eco Plus-WC- en Wastafelelement

VOOR NOG MEER COMFORT.
De demografische verandering van onze maatschappij 
zorgt ervoor dat steeds vaker meerdere generaties onder 
één dak gaan wonen. Maar hoe goed de verschillende gene-
raties elkaar ook aanvullen, het zijn vaak de kleine dingen in 
het dagelijkse leven die een echte uitdaging vormen. Want de 
demografische verandering vraagt om steeds meer leeftijds-
gerichte woonruimtes. Het is prettig wanneer de woning leef-
baar is voor alle bewoners. Dit geldt niet in het minst voor de 
badkamer! Viega biedt talrijke componenten voor de com-
fortbadkamer, deze voldoen niet alleen aan de normen maar 
overtuigen ook door een eenvoudige installatie.

Ook in de zorgsector zien we eenzelfde scenario. Of het nu 
een ziekenhuis, revalidatiecentrum of een woonzorgcentrum 
betreft, de regelmatig wisselende bewoners hebben elk ver-
schillende fysieke eigenschappen. Om ervoor te zorgen dat 
zieke, oudere of mindervalide mensen ongehinderd de bad-
kamer kunnen gebruiken, zijn er doordachte oplossingen 
nodig.  Viega biedt talloze componenten zodat iedereen, 
met welk fysiek gestalte ook, in zijn hygiëne kan voorzien.

Naast het in hoogte verstelbare WC-element is er ook een 
versie beschikbaar waarbij de wastafel op maat kan worden 
ingesteld door een simpele druk op de knop. Het in hoogte 
verstelbare Viega Eco Plus-WC-element en het nieuwe 
Viega Eco Plus-Wastafelelement vergroten niet alleen het 
comfort in meerdere generatiewoningen maar ze zijn ook ui-
termate geschikt voor de sanitaire voorzieningen in de zorg-
sector.

NIEUW!

20 CM

20 CM

8 CM



DE VOORDELEN

 ■ Individueel aanpasbare zithoogte voor iedere gebruiker.
 ■ Verstelbereik is 8 cm en daarmee is een traploze verstelling van de zit-

hoogte mogelijk van 40 tot 48 cm.
 ■ Eenvoudig werkingsprincipe, net als bij een kantoorstoel – geheel zonder 

stroom.
 ■ Te combineren met veel wc-keramieken en Visign-bedieningsplaten voor 

individuele designwensen.

Het individueel in hoogte verstelbare 
Viega Eco Plus-WC-element kan op 
elk moment worden ingesteld op de 
persoonlijk gewenste hoogte. Van 
extra laag, voor de kleintjes in de fami-
lie, tot bijzonder hoog, voor degenen 
die niet meer zo diep kunnen zitten. 
Met één druk op de knop kan de zit-
hoogte van de wc traploos worden 
verhoogd of verlaagd. Het wc-element 
is bovendien het eerste op de markt 
dat alleen met behulp van een gas-
drukveer werkt en geen gebruik maakt 
van elektronica. Daardoor kan het al-
tijd en overal worden geïnstalleerd.

Het wc-element kan met veel wc-kera-
mieken tot 28 kg en een bevestigings-
afstand van 180 mm worden gecombi-
neerd – inclusief wc-keramieken voor 
barrièrevrije toepassingen. Voor 
zwaardere wc-keramieken kan de af 
fabriek gemonteerde gasdrukveer 
worden vervangen door een krachti-
gere gasdrukveer (model 8174, artikel 
713 652). Het individueel in hoogte 
verstelbare wc-element is uitgerust 
met een waterbesparende spoelkast 
met dubbele spoeltechniek. Hierbij 
kan de kleine spoelhoeveelheid wor-
den ingesteld tussen 3 tot 4 liter en de 
grote spoelhoeveelheid tussen 6 tot 9 
liter. Dat bespaart niet alleen drinkwa-
ter, maar ook de portemonnee. Het 
wc-element biedt voldoende ruimte 
voor individuele designwensen, want 
het kan met alle Visign-bedieningspla-
ten worden gecombineerd.

Meer informatie over het individueel in 
hoogte verstelbare wc-element vindt u 
op onze website viega.nl of bij uw vak-
handelaar.

VERHOOGT HET COMFORT, 
VERLAAGT DE BARRIÈRES.

Viega Eco Plus-WC-element

Visign for More 100 
sensitive**, ESG*, 
helder/lichtgrijs

Visign for More 104, 
metaal, 
verchroomd

Visign for Style 12, 
ESG*, helder/lichtgrijs, 
drukknop kunststof, 
verchroomd

Visign for Style 10, 
kunststof, 
roestvast staalkleur

Viega Eco Plus-WC-element 
model 8161.22, artikel 708 764

Voorbeelden uit het Viega Visign-product-
assortiment:

*  Enkel veiligheidsglas
**  Elektriciteitsaansluiting noodzakelijk

Bekijk hoe eenvoudig het werkt door 
de QR code hierboven te scannen.



Met het in hoogte verstelbare Viega Eco 
Plus-Wastafelelement kan de wastafel 
zonder stroom traploos 20 cm in hoogte 
worden versteld. De bediening ken-
merkt zich door eenvoud: met één druk 
op de knop wordt de wastafel omhoog 
gebracht; om de wastafel weer naar be-
neden te laten zakken, wordt het kera-
miek alleen maar met de hand licht naar 
beneden gedrukt. Wanneer de ge-
wenste hoogte is bereikt, wordt deze 
stand gefixeerd door een tweede druk 
op de knop. Samen met de geïnte-
greerde inbouw-aansluitdoos wint de 
badkamer zo niet alleen aan comfort 
maar ook aan ruimte.

MET EEN DRUK OP DE KNOP ALTIJD 
DE JUISTE HOOGTE.

Viega Eco Plus-Wastafelelement

DE VOORDELEN

 ■ Individuele hoogteverstelling van de wastafel binnen een bereik van 20 cm.
 ■ De gehele techniek verdwijnt achter een hoogwaardige glasplaat.
 ■ Betrouwbare werking door mechanisch systeem.
 ■ Bedieningsknop vrij te plaatsen buiten de glasplaat.
 ■ Comfort in een aantrekkelijk design.
 ■ Passend voor veel verschillende wastafels. 

Viega Eco Plus-Wastafelelement 
individueel in hoogte verstelbaar, 
model 8164.21, artikel 736 903;
Afdekplaat model 8064.22, artikel 736 910

Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G 
1411 AX Naarden

Tel.  +31 (0)3 55 38 04 42 
Fax +31 (0)3 55 38 07 53

info@viega.nl 
viega.nl

Het in hoogte verstelbare wastafelele-
ment wordt standaard geleverd met alle 
benodigde techniek. Na de montage en 
het tegelen gaat het volledige wastaf-
element verborgen achter een fraaie af-
dekplaat van hoogwaardig veiligheids-
glas. Een verchroomde plaat bedekt de 
inbouwbox met de wastafelaansluitin-
gen. De bedieningsknop kan op iedere 
gewenste plaats op de voorwand wor-
den geplaatst.

Het Viega Eco Plus-Wastafelelement 
kan worden gecombineerd met een 
grote verscheidenheid aan wastafels 
voor zover deze niet breder zijn dan  
70 cm en niet zwaarder dan 21 kg.


