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Perfekcja jest dziełem szczegółów.  
Płytki uruchamiające Visign firmy Viega.

W jednej płaszczyźnie
Montaż zlicowany – tworzy ponadczasową symbiozę płaszczyzn i funkcjonalności Strona  4

Bezdotykowe
Visign for More sensitive – zapewniają higienę i bezdotykowy komfort obsługi  Strona  6

Powiew luksusu
Visign for More – spełniają najwyższe wymagania w zakresie formy, funkcji i materiału Strona  8

Minimalistyczne
Visign for Style – wprowadzają do łazienki wzornicze akcenty Strona 20

Kolory, światło i wyposażenie nadają  
pomieszczeniu kształt. Lecz to szczegóły 
decydują o jego charakterze, takie jak 
płytki uruchamiające firmy Viega serii 
Visign .

Ich ekskluzywne i stonowane wzornictwo 
otwiera przed projektantami szeroki wa-
chlarz możliwości. A zastosowane rozwią-
zania techniczne zapewniają najwyższy 
komfort obsługi. Wszystkie te zalety łącz-
nie przemieniają funkcjonalny element  
w idealny detal wyposażenia.
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Dobre wzornictwo nie musi wychodzić poza 
szereg, by zostać zauważone. Udowadniają 
to płytki uruchamiające serii Visign. Za 
wyjątkiem wersji z zaokrąglonymi naroż-
nikami wszystkie płytki uruchamiające 
serii Visign for More i Visign for Style można 
zamontować w taki sposób, iż będą two-
rzyły one ze ścianą absolutnie płaską po-
wierzchnię. W niektórych modelach 
 częścią niezlicowaną będzie tylko przycisk 
uruchamiający. W ten sposób płytki uru-
chamiające wtapiają się harmonijnie  
w powierzchnię glazury.

Umożliwia to ramka montażowa, którą 
można bez trudu dopasować do płytek  
o różnej grubości. Lecz to jeszcze nie 
wszystko:  ekskluzywny element monta-
żowy do płytek z kamienia naturalnego 
przeznaczony do płytek uruchamiających 
serii Visign for Style 12 umożliwia nawet 
zastosowanie glazury jako elementu uru-
chamiającego. Pozwala to na uzyskanie w 
łazience jednolitej płaszczyzny wykonanej 
z kamienia naturalnego lub innego unikal-
nego materiału.

W jednej płaszczyźnie: płytki uruchamiające  
zlicowane z powierzchnią glazury

Ramka montażowa do 
zlicowanego montażu 
płytek Visign for More

Ramka montażowa do 
zlicowanego montażu 
płytek Visign for Style

Element montażowy 
do płytek z kamienia 
naturalnego
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystemWCSpülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
Visign 2HVisign 2HVisign 2HVisign 2H
WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207WS1008220110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

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

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
Visign for More 100

ESG*, głęboka czerń
Visign for More 100

ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
Visign for More 103

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
Visign for More 103

ESG*, głęboka czerń
Visign for More 103

Dalsze kolory patrz 
katalog.
*Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne

6

Certyfikat WELL określa 
za pomocą kolorów efek-
tywność zużycia wody 
przez armaturę. Płytki 
uruchamiające  
Visign for More sensitive 
firmy Viega osiągają  
najlepsze noty.

Bezdotykowe: Visign for More sensitive.

Poznaj zalety spłukiwania uruchamianego 
elektronicznie: perfekcyjna higiena, żadnych 
odcisków palców i absolutnie płaska, łatwa 
w utrzymaniu czystości powierzchnia. Wy-
starczy tylko ruch ręką przed płytką uru-
chamiającą, aby uruchomić spłukiwanie 
oszczędne lub pełne. Użytkownik zyskuje 
bezkompromisowy komfort wsparty znacz-
ną oszczędnością wody, potwierdzoną 
certyfikatem WELL. 

Płytki uruchamiające serii Visign for More 
sensitive wyróżnia szczególnie stonowane 
wzornictwo. Elektroniczne wyzwalanie pro-
cesu spłukiwania sprawia, iż wszelkie 
przyciski stają się zbędne. Również dzięki 
temu ich wysokość zabudowy wynosi zale-
dwie 7 mm. Zastosowanie szkła jako mate-
riału nadaje ich formie lekkości i czystości.
 

Visign for More 100 sensitive 
Okrągłe pola uruchamiające tworzą kontrast 
z prostolinijną formą tej płytki uruchamia-
jącej. Ów minimalizm formalny możemy 
odnaleźć również w płytkach uruchamia-
jących do pisuaru działających na pod-
czerwień.

Visign for More 103 sensitive
Miękkie kształty i okrągłe pola uruchamia-
jące płytki Visign for More 103 sensitive 
sprawiają, iż harmonijnie wkomponowuje 
się ona we wzornictwo łazienek. Również 
do tej serii dostępna jest płytka urucha-
miająca do pisuaru na podczerwień.
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Twoja przestronna łazienka nie potrzebuje kompromisów. Dla-
tego płytki uruchamiające serii Visign for More są perfekcyjne 
pod każdym względem: począwszy od projektu stworzonego 
przez renomowane studio projektowe Artefakt poprzez nowo-
czesne rozwiązania techniczne aż po zastosowane materiały 
– metal i szkło. Dzięki temu seria Visign for More spełni wszystkie 
wymogi pod względem estetyki i komfortu obsługi. 

Powiew luksusu:
Visign for More.
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Visign for More 100.

Ulotne kształty i płaska, gładka powierzch-
nia nadają płytkom uruchamiającym serii 
Visign for More 100 szczególną lekkość. 
Aby uruchomić spłukiwanie, wystarczy 
lekko dotknąć płytki.  

  tylną płytkę maskującą można osadzić 
w jednej płaszczyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy mecha-
nizm spłukiwania z zespołem cięgna 
Bowdena

  dostępna również w wersji bezdotyko-
wej Visign for More 100 sensitive

z metalu, szlachetny 
matowy
WC  597 443
Pisuar  599 348

z metalu, w kolorze  
stalowym
WC  597 450
Pisuar  599 355

ESG*, głęboka czerń
WC  597 498
Pisuar  599 393

ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
WC  597 481
Pisuar  599 386

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
WC  630 836
Pisuar  630 928

* Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne
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z metalu, chromowana
WC  597 436
Pisuar  599 331
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ESG*, głęboka czerń
WC  597 429
Pisuar  599 393
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Visign for More 101.

Wysokiej jakości materiały i wyraziste 
wzornictwo łączą się w ponadczasowy 
design. Dobitnym dowodem na tę tezę jest 
minimalistyczne wzornictwo płytek uru-
chamiających z serii Visign for More 101. 
Umieszczone nad sobą przyciski służą do 
uruchamiania oszczędnego i pełnego pro-
cesu spłukiwania. 

  tylną płytkę maskującą można osadzić 
w jednej płaszczyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy mecha-
nizm spłukiwania z zespołem cięgna 
Bowdena

  pasuje do płytki uruchamiającej do  
pisuaru z kolekcji Visign for More 100

z metalu,  
chromowana
WC  597 368
Pisuar  599 331

z metalu, w kolorze  
stalowym
WC  597 382
Pisuar  599 355

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
WC  630 843
Pisuar  630 928

z metalu, szlachetny 
matowy
WC  597 375
Pisuar  599 348

ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
WC  597 412
Pisuar  599 386

* Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne
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z metalu, w kolorze  
stalowym
WC  597 528
Pisuar  599 423
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Visign for More 102.

z metalu,  
chromowana
WC  597 504
Pisuar  599 409

z metalu, 
szlachetny matowy
WC  597 511
Pisuar  599 416

ESG*, głęboka czerń
WC  597 047
Pisuar  598 990

ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
WC  597 559
Pisuar  598 983

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
WC  630 850
Pisuar  630 935

* Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne

Klasyczna płytka uruchamiające z kolekcji 
Visign for More 102 zdaje się unosić w po-
wietrzu. Ten intrygujący efekt zawdzięcza 
ona połączeniu różnych materiałów ze 
szkłem. 

  możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy  
mechanizm spłukiwania  
z zespołem cięgna Bowdena
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z metalu,  
chromowana
WC  605 605
Pisuar  605 865

z metalu, w kolorze  
stalowym
WC  605 629
Pisuar  605 889

ESG*, głęboka czerń
WC  605 858
Pisuar  605 926

z metalu,szlachetny 
matowy
WC  605 612
Pisuar  605 872

ESG*, przezroczysta, 
miętowa
WC  630 874
Pisuar  630 942

* Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne

Lekkie zaokrąglenia nadają miękkości 
płytkom uruchamiającym z tej serii. W ten 
sposób kolekcja Visign for More 103 jest 
absolutnie na topie i tworzy atrakcyjny  
wariant do geometrycznego wzornictwa 
kolekcji Visign for More 102.

  lekko działający 2-stopniowy mecha-
nizm spłukiwania z z zespołem cięgna 
Bowdena

  dostępna również w wersji bezdotyko-
wej Visign for More 103 sensitive

ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
WC  605 643
Pisuar  605 919

Visign for More 103.
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z metalu, chromowana
WC  598 457
Pisuar  599 003

z metalu, w kolorze  
stalowym
WC  598 471
Pisuar  599 027

z metalu, szlachetny 
matowy
WC  598 464
Pisuar  599 010

Klasyk wzornictwa z serii Viega Visign za-
chwyca szlachetnymi materiałami i mini-
malistycznym wzornictwem. Wyraziste 
wzornictwo płytek Visign for More 104 po-
dejmują również armatury do wanny Visign 
Multiplex Trio MT3, ponadto współgra ono 
z armaturami wielu producentów o ponad-
czasowym wzornictwie.

  możliwość osadzenia w jednej płasz-
czyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy mecha-
nizm spłukiwania z zespołem cięgna 
Bowdena

Visign for More 104.
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Czy to w domowej łazience, czy też w łazienkach obiektów  
o charakterze publiczno-prywatnym – płytki uruchamiające  
z serii Visign for Style zachwycają komfortową obsługą i nieza-
wodnością. Ponadto wprowadzają do łazienki frapujące akcenty 
i udowadniają, iż perfekcja nie musi być luksusem.

Minimalistyczne:
Visign for Style.

20



21



22

Visign for Style 10.

z tworzywa sztucz-
nego, w kolorze 
stalowym 
WC  597 054

z tworzywa sztucz-
nego, chromowana 
WC  596 323

z tworzywa sztucz-
nego, szlachetny 
matowy ,
WC  596 347

z tworzywa sztuczne-
go, pergamon/kamea
WC  596 330

Seria Visign for Style 10 zachwyca nie tyl-
ko wzornictwem, lecz również dotykiem. 
Różnorodnie wyprofilowane płytki urucha-
miające dla 2-stopniowego spłukiwania są 
w dotyku czystą przyjemnością.

  możliwość osadzenia w jednej płasz-
czyźnie z glazurą

  mechaniczne, 2-stopniowe spłukiwanie

z tworzywa sztuczne-
go, biel alpejska
WC  596 316
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z tworzywa sztucz-
nego, szlachetny 
matowy , 
WC  597 139
Pisuar 598 532

z tworzywa sztucz-
nego, chromowana
WC  597 115
Pisuar  598 518

z tworzywa sztucz-
nego, biel alpejska
WC  597 108
Pisuar  598 501

z tworzywa sztuczne-
go, pergamon/kamea
WC  597 122
Pisuar  598 525

Visign for Style 11.

Seria Visign for Style 11 łączy w sobie  
wyraziste kontury płytki z miękkim wypro-
filowaniem przycisków uruchamiających.

  możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy  
mechanizm spłukiwania  
z zespołem cięgna Bowdena

z tworzywa sztucznego,  
w kolorze stalowym
WC  597 146
Pisuar  598 549
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Płytka maskująca: ESG*,  
głęboka czerń
Przycisk: z tworzywa sztucznego,  
chromowany
WC  690 632

26

Dalsze kolory patrz 
katalog.
* Jednowarstwowe 
szkło bezpieczne

z tworzywa sztucz-
nego, szlachetny 
matowy ,
WC  597 276
Pisuar 599 270

z tworzywa sztucz-
nego, w kolorze 
stalowym 
WC  597 283
Pisuar  599 287

Płytka maskująca:
ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
Przycisk:
z tworzywa sztucz-
nego, chromowany
WC  690 601

Płytka maskująca:
ESG*, przezroczysta, 
jasnoszara
Przycisk:
z tworzywa sztucz-
nego, biel alpejska
WC  690 595

Visign for Style 12.

Bez żadnych udziwnień i ponadczasowa 
– oto seria Visign for Style 12. Płytki uru-
chamiające są wykonane z różnych mate-
riałów. Dzięki temu otwierają nieograniczone 
możliwości w kształtowaniu łazienki. 
  

  możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

  lekko działający 2-stopniowy  
mechanizm spłukiwania  
z zespołem cięgna Bowdena
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z tworzywa sztucznego, 
chromowana
WC  654 504
Pisuar 654 788
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z tworzywa sztucz-
nego, w kolorze 
stalowym 
WC  654 535
Pisuar  654 818

z tworzywa sztucz-
nego, szlachetny 
matowy ,
WC  654 528
Pisuar  654 801

z tworzywa sztucz-
nego, biel alpejska
WC  654 498
Pisuar  654 771

z tworzywa sztuczne-
go, pergamon/kamea
WC  654 511
Pisuar  654 795

Visign for Style 13.

Forma podąża za funkcją – oto zasada 
projektowania o źródle w architekturze  
i wzornictwie, która legła u podstaw krea-
cji serii Visign for Style 13. Jej centralnym 
elementem wzornictwa jest dwuczęściowa 
płytka uruchamiająca.

  możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

  mechaniczne, 2-stopniowe spłukiwanie



29



z tworzywa sztucznego,  
szlachetny matowy,
WC  654 719
Pisuar  654 597

30

z tworzywa sztucz-
nego, chromowana
WC  654 696
Pisuar  654 573

z tworzywa sztucz-
nego, w kolorze 
stalowym 
WC  654 726
Pisuar  654 603

z tworzywa sztucz-
nego, biel alpejska
WC  654 689
Pisuar  654 566

z tworzywa sztuczne-
go, pergamon/kamea
WC  654 702
Pisuar  654 580

Visign for Style 14.

O wyrazistych liniach, miękkie w dotyku  
i z wyraźnym zaakcentowaniem przycisku 
– wzornictwo serii Visign for Style 14 wpro-
wadza do architektury łazienki zdecydo-
wane akcenty. 

  możliwość osadzenia w jednej  
płaszczyźnie z glazurą

  mechaniczne, 2-stopniowe spłukiwanie
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Viega Sp. z o.o. 
ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
biuro: 
Al. Zwycięstwa 250 
81-540 Gdynia 
telefon: 58-66 24 999 
telefaks: 58-66 24 990 
info@viega.pl 
www.viega.pl.


