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Промивна техника
T3 V iega E co P lus

Санитарни компоненти за монтаж на стени и в
преградни стени в строителството.
Лесно и ефикасно монтиране към тухлени или леки стени.
Директно фиксиране към стени или монтаж към релса с
цел монтиране в редица.
Здрава и стабилна конструкция с прахово боядисани
профили от стомана.
Регулируема дълбочина на полагане от 150 мм-200 мм.
Възможно фиксиране до 500 мм при употреба на резбови
шпилки М10.
Късо монтажно време, тъй като системата изисква
фиксиране само на две точки към стената.
Регулируеми крачета с основа 50 мм и 75 мм с C-профил,
позволяващи монтаж към различни конструкциии.
Шумоизолиращи аксесоари монтирани при всички
структури от Viega.
Нива на шум в съответствие с DIN 4
 109 тествани от
Fraunhofer Institute for Building Physics, Щутгард. Сертификатът за шумоизолация е наличен.
Всички размери са посочени в милиметри.
Гаранция за дълготрайна употреба.
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EAN-Code
EAN-Кодът е състеавен от кодът на производителя 4015211
и шест цифреният артикулен код напр. 305 6011. при
промяна на последните шест цифри се получава EAN Кодът
за всеки един артикул.
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Структури за тоалетна
Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от
инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм монтаж към дървена
конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! *само за
монтажна височина от 1130мм
Модел 8161.2
CH

ПАК

артикул

980
1130

1/12
1/12

704 070
606 664

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активиране отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В
зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен
капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, като например, V & B
Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203 060, е възможно,
капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се
използват модулите с горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група:
аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8130.2
CH

ПАК

артикул

830

1/12

718 336

CH = CH (конструктивна височина)
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Структури за тоалетна със специални характеристики
Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от
инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, странични удължаващи се опори
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8136.2
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

622 176

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8см) вградено казанче, регулируемо по
дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи
за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към
монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на
стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8108.1



ПАК

артикул

1/10

664 077

281

T3

Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8см) вградено казанче, промивно коляно за
връзка с вентилацията DN50, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90,
тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм монтаж към
дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2),
помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8108.8
CH

ПАК

артикул

1130

1/10

690 137

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от
инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм монтаж към дървена
конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибл. 2.5–3 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 4.5 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 4.5–6 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8161.45
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

686 154

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За активатори Visign, окачена тоалетна
-- Активиране отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибл. 2.5–3 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 4.5 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 4.5–6 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В
зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен
капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, като например, V & B
Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203 060, е възможно,
капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се
използват модулите с горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група:
аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8130.45
CH

ПАК

артикул

830

1/12

718 992

CH = CH (конструктивна височина)
Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от
инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване, обсадна защитна тръба на промивният механизъм
за биде-тоалетна (AquaClean)
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8161.18
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

597 238

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активиране отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване, обсадна защитна тръба на промивният механизъм
за биде-тоалетна (AquaClean)
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В
зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен
капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, е възможно капакът на
тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модули с
горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и
писоари!
Модел 8130.18
CH

ПАК

артикул

830

1/12

718 985

CH = CH (конструктивна височина)
Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8см) вградено казанче, регулируемо по
дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90, шумоизолационен панел за тоалетна,
крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни винтове за
фиксиране към монтажен профил, помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибл. 2.5–3 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 4.5 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 4.5–6 л
Бележка
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8108.45
CH

ПАК

артикул

1130

1/10

686 185

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За за тоалетна Duravit SensoWash Shower, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от
инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена
конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8161.95
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

699 451

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За за тоалетна Duravit SensoWash Shower, активатори Visign
-- Активиране отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В
зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен
капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, е възможно капакът на
тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модули с
горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и
писоари!
Модел 8130.95
CH

ПАК

артикул

830

1/12

718 930

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
възможност за регулиране на височината след монтаж
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Не е включено в окомплектовката декоративен капак модел8040.21
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулируема височина на
санитарният порцелан, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за
употреба от инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
гъвкаво тоалетно коляно 90° от PE DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно
отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм монтаж към
дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2),
помощ за подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! В
зависимост от регулировката по височина е необходима защитна плоча от неръждаема
стомана модел 8040.21!
Модел 8161.21
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

700 652

CH = CH (конструктивна височина)
Декоративен капак
-- Приложим за Steptec модул за тоалетна модел8461.21, Viega Eco P
 lus структура за
тоалетна модел 8161.21
-- Неръждаема стомана
Бележка
За употреба със структури за тоалетна с променяща се височина след инсталация!
Модел 8040.21
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W

s

Версия

ПАК

артикул

460

390

2.5

надраскан

1

703 387
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
индивидуално регулиране по височина
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Приложим за декоративен капак модел8356.8
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, конструкция тип
„barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
-- Без декоративен капак
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, пневматична пружина,
регулируемо по дълбочина гъвкаво тоалетно коляно 90° от PE DN90, ексцентричен преход
от PE DN90/100, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към
дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Обхват за индивидуално регулиране 80 mm
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! За
финален монтаж е необходимо да се монтира декоративна плоча модел8356.8! За
санитарен порцелан с тегло над 28 кг е нужно да се поръча допълнително газова пружина
модел 8147!
Модел 8161.22
CH

ПАК

артикул

1130

12

708 764

CH = CH (конструктивна височина)
Декоративен капак
-- Приложим за Viega Eco Plus структура за тоалетна модел 8161.22
-- Закалено стъкло (TG)
Компоненти
Декоративен панел от закалено стъкло с бутон за регулиране индивидуално височината
на регулируемата тоалетна чиния, тоалетно отходно коляно
Модел 8356.8
L

W

s

Версия

ПАК

артикул

560

490

6

закалено стъкло прозр./сиво

1

708 962

L

ПАК

артикул

380

1

713 652

Пневматична пружина
-- За тоалетна надвишаваща 28 кг
-- Да се употребява само с
Viega Eco Plus структура за
тоалетна модел 8161.22
-- Стомана
-- Хидравлично изпускане
Модел 8174
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Viega Eco Plus структура за тоалетна
-- За стояща на пода тоалетна чиния или детска тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, промивна тръба със
съединителна муфа 45x230 мм, крепежни елементи за фиксация към под, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм монтаж към дървена
конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8161.15
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

705 831

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За умивалник моделKeramag 201680000, умивалник за изхвърляне на фекалии,
активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина
на керамиката
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване, усилена планка за монтаж на смесител, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Модел 8171
CH

ПАК

артикул

1600

1/8

684 051

CH = CH (конструктивна височина)
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Опорна конзола
Viega Eco Plus опорна конзола
-- За интервал на окачване > 490 мм, фиксиране в монтажна планка или директно към стена
-- Прахово-боядисана стомана
Компоненти
Крепежни материали, помощ за подравняване
Модел 8165
CH

ПАК

артикул

830–1300

1/100

704 100

CH = CH (конструктивна височина)

Структури за умивалник
Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за
Viega стенни колена за батерия, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30,
крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за
фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за монтаж към дървени конструкции или
за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8164
CH

ПАК

артикул

980
1130

1/10
1/10

704 087
641 023

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни
колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи
за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към
монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за
подравняване
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8162
CH

ПАК

артикул

860

1/10

613 297

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на арматура при открит монтаж
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN40/50,
гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, регулируема по височина
монтажна планка за фиксация на стенни и каналзационни колена, отвор Ø 1
 1 мм за
окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8156
CH

ПАК

артикул

1300

1/16

461 782

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачена мивка
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, монтажна плоча регулируема по дълбочина и
височина за кухи стени, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни
елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране
към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за
подравняване
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8156.1
CH

ПАК

артикул

1300

1/16

668 471

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник със скрит сифон подходящ за употреба от инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, универсален крепеж за вграден сифон, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена
Viega, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни
винтове за фиксиране към монтажен профил, регулируема по височина монтажна планка
за фиксация на стенни и каналзационни колена, отвор Ø 1
 1 мм за окачване към дървена
конструкция, помощ за подравняване
Бележка
Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел
(модел5633.1), бял капак на скритият сифон(модел5633.2) За умивалници Keramag
модели „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ е необходимо да се поръча подходящ сифон от
Keramag: Скрит сифон с защитен капак моделKeramag: Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna
521 423!
Модел 8157
CH

ПАК

артикул

1300

1/16

461 799

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на умивалник със скрит сифон - подходящ за употреба от инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, универсален крепеж за вграден сифон, регулируем
по височина и шумоизолиран крепеж за Viega стенни колена за батерия, крепежни
елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране
към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за
прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване
Бележка
Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел
(модел5633.1), бял капак на скритият сифон(модел5633.2) За умивалници Keramag
модели „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ е необходимо да се поръча подходящ сифон от
Keramag: Скрит сифон с защитен капак моделKeramag: Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna
521 423!
Модел 8158
CH

ПАК

артикул

860
1130

1/10
1/10

654 481
461 805

CH = CH (конструктивна височина)

Структури за умивалник със стойка за скрит водомер
Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, стойка за монтаж на скрит водомер Allmess тип
MES 3K и MES 3W, звукоизолирани стенни колена Sanpress, 2 предварително минтирани
стенни колена Sanpress вътр. резба 1/2, 2 тройника с вътр. резба 3/4 зад водомера за
двуетажно разпределение, 2 кеклови бронзови крана DN20 с преход Rp¾, 2 стойки за
водомер, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, канализационно коляно DN40/50, гумен
нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към
дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за
подравняване
Модел 8155
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

477 462

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, стойка за монтаж на скрит водомер тип ISTA
G2KOAX с максимален дебит QN 1.5 m³/ч и QN 2.5 m
 ³/ч, 2 предварително монтирани
тръбни участъка вкл. кеклови кранове на ¾, корпус за монтаж на водомер G2KOAX в
изолационен кожух, резбови входове и изходи (за присъединяване на потребители) с вътр.
резба ¾, фитинги Rp½ за връзка със смесител, 2 защитни капи и комплект тестови тапи,
канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация
към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен
профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на
помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване
Бележка
Окомплектована със стойки за кранове за скрит монтаж(модели 2236 и 2236.10)!
Модел 8154
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

576 981

CH = CH (конструктивна височина)

Структури за умивалник
Viega Eco Plus структура за умивалник
-- За умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN50,
крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за
фиксиране към монтажен профил, регулируема по височина монтажна планка за
фиксация на стенни и каналзационни колена, отвор Ø 1
 1 мм за монтаж към дървени
конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за
подравняване
Модел 8159
CH

ПАК

артикул

1300

1/16

461 812

CH = CH (конструктивна височина)
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Преглед на съвместими керамични писoари
за структура за писоар Viega Eco Plus Модел 8164.5
Производител

Модел

Модел/Артикулен код Конструктивна височина
1130 мм

Конструктивна височина
1300 мм

Duravit

Architect
Architect
Ben
Bill
Caro
D-Code
Duraplus
Fizz
Fizz
Katja
Starck 1
Starck 1
Starck 3
Starck 3

082037
081837
084737
085135
083630
082930
083036
082335
082336
083232
083432
083532
082135
082725

x
x
x
o
x
o
x
x
x
o
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ideal Standard

Esprit
Esprit
Pindar
Privo
San Remo
Venice

K 5516
K 5517
K 5509
K 5535
R 3811
K 5584

x
o
x
o
x
o

x
o
x
x
x
x

Keramag

Aller
Centaurus
Corso
Flow
Flow
Mondo
Mondo
Pareo
Pareo
Renova Nr. 1

23 65 00
23 64 50
23 92 00
23 59 00
23 59 20
23 94 00
23 95 00
23 61 00
23 62 00
23 53 00

x
x
o
x
o
x
o
o
x
x

x
x
x
x
o
x
x
x
x
x

Laufen

CAPRINO
CASA
CASA
LEMA
TAMARO
VILA
VILA

842061
840141
840145
840193
840090
841141
841142

x
x
o
x

x
x
x
x
x
o
x

Sphinx

Eurobase 70
Sphinx 280

S860010
S860080

x
x

x
x

V&B

Arriba
Aveo
Bellevue
Century
Editionals
Hommage
Magnum
Oblic
Oblic
Omnia architectura
Omnia Classic
Omnia Classic (compact)
Omnia Classic (compact)
Omnia pro
Omnia pro
Pure Stone
Sentique
Stratos
Subway
Subway
Sunberry
Sunberry

7566 01
7514 21
5564 01
7553 01
5564 01
7553 01
7533 01
7531 0L
7531 0R
5574 00
7527 00
7557 00
7557 01
7507 00
7503 00
7514 21
7513 01
7513 01
7513 01
7513 00
7513 00
7513 01

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
o
x
x
o
o
o
o
x
x
o

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o
o
o
x
x
o

- не е възможно х възможно без ограничения
o възможно затруднение при монтаж на писоара, моля контактувайте техническият персонал на Viega!
295

T3

Структури за писоар
Viega Eco Plus структура за писоар
-- За включване на бутон Visign с ръчно или безконтактно активиране
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар,
пълнещ механизъм Rp½, канализационно коляно DN50, свързваща арматура за писоар,
крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за
фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване към дървена конструкция,
помощ за подравняване
Бележка
Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж
продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8164.5
CH

ПАК

артикул

1130
1300

1/12
1/10

461 843
611 934

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus структура за писоар
-- За писоар със сензорен сифон Viega
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар,
магнитен клапан, контролер, трансформатор, канализационно коляно DN50, вакуумен
сифон с вертикално оттичане и интегриран сензор, спирателен кран, проточен клапан
тапа, пълнещ механизъм Rp½, свързваща арматура за писоар, замозалепящи се
уплътнителни елементи, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване
към дървена конструкция, помощ за подравняване
Технически характеристики
Захранване (V) 100–240 V AC/50–60 Hz
Модел 8152.3
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

655 815

CH = CH (конструктивна височина)
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Елемент за биде
Viega Eco Plus структура за биде
-- За окачено биде
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за
Viega стенни колена за батерия, регулируемо по височина канализационно коляно DN40/
DN50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна
керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за
окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8167.5
CH

ПАК

артикул

830
1130

1/10
1/10

487 645
461 850

CH = CH (конструктивна височина)

Монтажни елементи
Viega Eco Plus монтажен елемент
-- За допънително обурудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за
употреба от инвалиди
-- Приложим за Viega E
 co Plus структура за тоалетна модел8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21,
8161.95
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, влагоустойчив шперплат s=30 мм, крепежни
елементи за фиксация към под или стена, самонарезни винтове за фиксиране към
монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за
подравняване
Модел 8169.2
CH

ПАК

артикул

1130

1

683 719

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus монтажен елемент
-- За допънително обурудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за
употреба от инвалиди
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, влагоустойчив шперплат s=30 мм, крепежни
елементи за фиксация към под, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен
профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване
Модел 8169
CH

ПАК

артикул

1130

1/25

455 736

CH = CH (конструктивна височина)

Основни елементи
Viega Eco Plus основен елемент
-- Приложим за модел8062.1, 8063.0, 8064, модул за писоар модел8119.3, модел8126
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, крепежни елементи за фиксация към под и
санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор
Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване
Модел 8162.5
CH

ПАК

артикул

980
1130
1300

1/10
1/10
1/16

704 094
461 751
461 7681

CH = CH (конструктивна височина)
*само за монтажна височина от 1300 мм

1)
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Ъглов елемент
Viega Eco Plus ъглова структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори Visign
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, 2C вградено казанче, регулируемо по дълбочина
тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно
коляно, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за
подравняване
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–7.5 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! *само за
монтажна височина от 1130мм
Модел 8141.2
CH

ПАК

артикул

980
1130

1/10
1/10

606 7181
606 7252

CH = CH (конструктивна височина)
В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен
капак!
2)
регулираща се височина на керамиката
1)
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 iega Eco Plus структура за ъглов монтаж на умивалник
V
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни
колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежи за
фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване
Модел 8142
CH

ПАК

артикул

980–1130

1/8

566 951

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus ъглова структура за биде
-- За окачено биде
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за
Viega стенни колена за батерия, регулируемо по височина канализационно коляно DN40/
DN50, гумен нипел DN40/30, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване
Модел 8143
CH

ПАК

артикул

980–1130

1/8

566 968

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco Plus ъглов елемент за писоар
-- За писоар със скрита система на промиването, включване на бутон Visign с ръчно или
безконтактно активиране
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар,
пълнещ механизъм Rp½, канализационно коляно DN50, отводнителна тръба, стенно
пълнещо коляно, замозалепящи се уплътнителни елементи, крепежи за фиксация на
санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване
Бележка
Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж
продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8144
CH

ПАК

артикул

1130
1300

1/8
1/10

566 975
611 941

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco Plus ъглов елемент за писоар
-- За писоар „Joly“ и „Visit“ (Keramag), включване на бутон Visign с ръчно активиране
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар,
пълнещ механизъм Rp½, канализационно коляно DN50, замозалепящи се уплътнителни
елементи, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за
подравняване
Бележка
Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж
продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8145
CH

ПАК

артикул

1130

1/8

566 982

CH = CH (конструктивна височина)
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Структури за тоалетна, структури за умивалник
Viega Eco структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори за промиване Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и
Standard
-- Активативиране отпред, технология за двустепенно промиване
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, вградено казанче Standard 2
 S, регулируемо по
дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100,
тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване
към дървена конструкция
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
Фабрично програмирано малко промиване прибл. 3 л
Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
Фабрично зададено количество на пълното промиване прибл. 6 л
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6–9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8180.26
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

606 688

CH = CH (конструктивна височина)

Viega Eco структура за тоалетна
-- За окачена тоалетна, активатори за промиване Visign for Public 1 и Standard
-- Активативиране отпред, технология старт-стоп
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, вградено казанче Standard 2
 S, регулируемо по
дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100,
тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика,
самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 1
 1 мм за окачване
към дървена конструкция
Компоненти за цистерна
Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован
изпускателен клапан
Технически характеристики
регулиране количество на пълното промиване прибл. 6 л, 9 л
Бележка
При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!
Модел 8180.25
CH

ПАК

артикул

1130

1/12

606 671

CH = CH (конструктивна височина)
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Viega Eco структура за умивалник
-- За монтаж на окачен умивалник
Компоненти
Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни
колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи
за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към
монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция
Бележка
* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!
Модел 8180.61
CH

ПАК

артикул

1130

1/10

670 986

Viega Eco Plus комплект
QS
крепежи
2
-- За окрепване на структури
Viega Eco Plus/Viega Eco
QS = Окомплектовка
потделно или в редица, отделно
монтиране на структура към
инсталацията, ъглов монтаж за
масивна или преградна стена
-- Приложим за монтажна шина
модел 8001
-- Възможност за регулиране по
дълбочина 75–200 мм, възможно
фиксиране към дървени стени,
ексцентрични отвори
Модел 8173

ПАК

артикул

1

460 440

Viega Eco Plus комплект
крепежи
-- За отделно монтиране на
структури
Viega Eco Plus/Viega Eco към
солидни стени
-- Възможност за регулиране по
дълбочина до 200 мм
Модел 8180.73

CH = CH (конструктивна височина)

Крепежни аксесоари

Viega Eco Plus монтажен
комплект
-- За фиксиране на структура
Viega Eco Plus към под или
стена
-- Поцинкована стомана
Компоненти
Комплект крачета, ниво за
регулиране 0–400 мм
Модел 8310.68

M

L

ПАК

артикул

10

300

1

678 630

L

ПАК

артикул

700

1

641 030

303
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Viega Eco Plus монтажен
комплект
-- За фиксиране на структура
Viega Eco Plus към пода
-- Поцинкована стомана
Компоненти
Комплект крачета
Модел 8310.70

Монтажна шина
-- За фиксация на структурите
Viegaswift, монтаж на структури
Viega Eco Plus/Viega Eco,
Viega Mono в един ред,
умивалник или биде
-- Поцинкована стомана
Компоненти
Крепежни материали,
компенсаторни елементи за
неравни стени
Модел 8001
Viega Eco Plus монтажен
профил 45°
-- Приложим за модел 8040.10,
8050.0, гипсокартонов лист
модел 8055.10
-- Поцинкована стомана
Компоненти
Крепежни материали,
самонарезни винтове за
гипсокартон
Модел 8077
Монтажен профил 90°
-- Приложим за модел 8040.20,
8040.10, 8050.0, гипсокартонов
лист модел 8055.10
-- Поцинкована стомана
-- Без крепежни материали
Модел 8076

L

QS

ПАК

артикул

700

2

1

669 737

QS = Окомплектовка

L

W

H

ПАК

артикул

3000

40

22

4

283 872

L

W

H

ПАК

артикул

1120

50

30

2

284 466

L

W

H

ПАК

артикул

2500
3000

37
37

37
37

1
1

332 402
284 459

Комплект за звукоизолация
-- За намаляване на шума предаван през рамката на структури Viega Eco и Steptec към
стената, намаляване шума при контакт с преградни стени
-- Приложим за Steptec монтажна шина модел8401, Viega Eco P
 lus к
 омплект крепежи
модел 8173
-- Гума
Компоненти
Шумоизолационен панел за тоалетна, 10 шумоизолационни комплекта (подов и стенен
монтаж)
Модел 8310.52

QS = Окомплектовка

304

QS

ПАК

артикул

10

1

636 395

Viega Eco Plus

T3

Аксесоари
Комплект аксесоари
-- За структури за вграждане
Viega Eco Plus и Viega Eco,
универсален крепеж за връзка
на ел. инсталацията към
тоалетна с биде
Модел 8100.95



ПАК

артикул

1

705 978

305

T3

