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Išbaigtumą kuria detalės.  
Viega Visign nuspaudimo mygtukai.

Lygu
Montavimas – vienoje plokštumoje su paviršiumi – šiuolaikinis paviršiaus 
ir nuspaudimo mygtuko derinys  4 puslapis

Be prisilietimo
Visign for More sensitive – higieniškas, patogus valdymas nepaliekant pirštų antspaudų   6 puslapis

Prabangu
Visign for More – Visign linija, pasižyminti išskirtiniu formos, veikimo ir medžiagos deriniu  8 puslapis

Gryna
Visign for Style – Visign linija estetiniams akcentams vonios kambaryje 20 puslapis

Erdvės visumą kuria spalvos, šviesa ir ap-
statymas, o charakterį – detalės. Tokios 
detalės kaip Viega Visign nuspaudimo 
mygtukai.

Dizainas, išskirtinis, bet tuo pačiu ir ku-
klus, atveria neribotas vonios apstatymo 
erdves. Antrame plane esanti technika už-
tikrina didžiausią valdymo komfortą. Tokių 
savybių visumos dėka funkcionalus pro-
duktas tampa tobula detale.
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Geras dizainas neturi išsiskirti, kad būtų 
pastebėtas. Tai įrodo Visign nuspaudimo 
mygtukai, montuojami vienoje plokštumo-
je su paviršiumi. Išskyrus nuspaudimo 
mygtukus su užapvalintais kampais, visi 
serijos Visign for More ir Visign for Style 
nuspaudimo mygtukai instaliuojami taip, 
kad jie su siena yra absoliučiai vienoje 
plokštumoje. Tik mygtukai sumontuojami 
ant sienos. Taip nuspaudimo mygtukai 
darniai įsilieja į aplink esančias plyteles.

Tai įmanoma montavimo rėmelio dėka, ku-
rį lengva pritaikyti prie skirtingų plytelių 
storių. Ir dar daugiau:  išskirtinis natūra-
laus akmens funkcinis blokas, skirtas  
Visign for Style 12, leidžia netgi naudoja-
mą plytelę naudoti kaip nuspaudimo myg-
tuką, sumontuotą vienoje plokštumoje su 
paviršiumi. Tokiu būdu visa vonia gali būti 
išklota akmeniu arba panašia, išskirtine 
medžiaga.

Lygu: vienoje plokštumoje su paviršiumi  
montuojami nuspaudimo mygtukai.

Vienoje plokštumoje 
su paviršiumi montuo-
jamas montavimo  
rėmelis, skirtas  
Visign for More

Vienoje plokštumoje 
su paviršiumi montuo-
jamas montavimo  
rėmelis, skirtas  
Visign for Style

Funkcinis blokas  
natūralaus akmens 
plokštėms
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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*, skaidrus/ 
mėtų žalsvumo
Visign for More 100

ESG*, parsol/juodas
Visign for More 100

ESG*, skaidrus/ 
šviesiai pilkas
Visign for More 103

ESG*, skaidrus/ 
mėtų žalsvumo
Visign for More 103

ESG*, parsol/juodas
Visign for More 103

Kitas spalvas žiūrėti 
kataloge.
*Grūdintas saugus  
stiklas
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WELL etiketės spalvinis 
kodas parodo, kaip veiks-
mingai armatūra valdomas 
vandens sunaudojimas. 
Viega Visign for More  
sensitive nuspaudimo 
mygtukai šiuo atžvilgiu 
įvertinti geriausiai.

Be prisilietimo: 
Visign for More sensitive.
Mėgaukitės elektronine nuplovimo siste-
ma: tobula higiena, jokių pirštų antspaudų 
ir visiškai lygus, lengvai prižiūrimas pavir-
šius. Kad pasirinktumėte mažą ar didelį 
nuplovimo vandens kiekį, pakanka moste-
lėti ranka. Bekompromisinis komfortas su 
aiškiu vandens taupymo efektu, kaip tą 
patvirtina WELL etiketė. 

Visign for More sensitive nuleidimo mygtukai 
yra itin subtilūs, nes dėka elektroninės sis-
temos nereikalingi jokie iš sienos iškylantys 
mygtukai. Dėl to ant sienos sumontuotas 
nuleidimo mygtukas tėra vos 7 mm aukš-
čio. Stiklas suteikia daugiau lengvumo ir 
spindesio.

Visign for More 100 sensitive 
Apvalūs valdymo zonų apvadai sudaro 
grafinį kontrastą su šio nuspaudimo myg-
tuko tiesių linijų kontūru. Tokiomis minima-
listinėmis formomis pasižymi ir pisuaro 
valdymas su infraraudonųjų spindulių 
technika.

Visign for More 103 sensitive
Švelniais kontūrais ir apvaliais valdymo  
zonų apvadais Visign for More 103 sensitive 
puikiai įsilieja į organinę vonios kompoziciją. 
Taip pat ir šioje gaminių linijoje vanduo  
pisuare nuleidžiamas  infraraudonųjų spin-
dulių technikos pagalba.
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Savo vonios kambaryje vietos surasite daug kam, bet tik ne 
kompromisams. Dėl to Visign for More tobulai tinka visais atve-
jais: žymios dizaino studijos sukurtas dizainas, moderni technika 
bei  aukštos kokybės medžiagų, tokių kaip metalas ir stiklas, 
panaudojimas. Tokiu būdu Visign for More nuspaudimo mygtu-
kas išpildo aukščiausius estetikai ir valdymo komfortui keliamus 
reikalavimus. 

Prabangu:
Visign for More.
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Visign for More 100.

Kabančios detalės ir blizgus, lygus pavir-
šius suteikia Visign for More 100 ypatingo 
lengvumo. Vanduo nuleidžiamas lengvai 
spustelėjus mygtuką.  

  galinė uždengiančioji plokštė montuo-
jama vienoje plokštumoje su paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo būdais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka

  taip pat galima rinktis bekontaktį  
Visign for More 100 sensitive nuleidimo 
mygtuką

Metalas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC   597 443
Pisuaras  599 348

Metalas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   597 450
Pisuaras  599 355

ESG*, parsol/juodas
WC   597 498
Pisuaras  599 393

ESG*, skaidrus/ 
šviesiai pilkas
WC   597 481
Pisuaras  599 386

ESG*, skaidrus/ 
mėtų žalsvumo
WC   630 836
Pisuaras  630 928

* Grūdintas  
saugus stiklas
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Metalas, chromuotas
WC   597 436
Pisuaras  599 331
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ESG* parsol/juodas
WC   597 429
Pisuaras  599 393
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Visign for More 101.

Amžiną dizainą kuria aukštos kokybės 
medžiagos ir aiškios linijos. Tai ypač įspū-
dingai įrodo minimalistinių formų  
Visign for More 101. Vienu virš kito išdės-
tytais WC mygtukais pasirenkamas didelis 
arba mažas nuplovimo vandens kiekis. 

  galinė uždengiančioji plokštė montuo-
jama vienoje plokštumoje su paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo būdais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka

  tinka pisuaro nuspaudimo mygtukui  
Visign for More 100

Metalas, chromuotas
WC   597 368
Pisuaras  599 331

Metalas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   597 382
Pisuaras  599 355

ESG*, skaidrus/mėtų 
žalsvumo
WC   630 843
Pisuaras  630 928

Metalas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC   597 375
Pisuaras  599 348

ESG*, skaidrus/ 
šviesiai pilkas
WC   597 412
Pisuaras  599 386

* Grūdintas saugus sti-
klas
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Metalas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   597 528
Pisuaras  599 423
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Visign for More 102.

Metalas, chromuotas
WC   597 504
Pisuaras  599 409

Metalas, matinis/veliū-
rinis chromas
WC   597 511
Pisuaras  599 416

ESG*, parsol/juodas
WC   597 047
Pisuaras  598 990

ESG*, skaidrus/švie-
siai pilkas
WC   597 559
Pisuaras  598 983

ESG*, skaidrus/mėtų 
žalsvumo
WC   630 850
Pisuaras  630 935

* Grūdintas saugus  
stiklas

Klasikinis Visign for More 102 nuspaudimo 
mygtukas atrodo taip, tarsi kabėtų ore – 
efektas, kurį dar labaiu pabrėžia, pavyz-
džiui, skirtingų medžiagų derinimas su 
stiklu. 

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo būdais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka
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Metalas, chromuotas
WC   605 605
Pisuaras  605 865

Metalas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   605 629
Pisuaras  605 889

ESG*, parsol/juodas
WC   605 858
Pisuaras  605 926

Metalas, matinis/veliū-
rinis chromas
WC   605 612
Pisuaras  605 872

ESG*, skaidrus/mėtų 
žalsvumo
WC   630 874
Pisuaras  630 942

*Grūdintas saugus  
stiklas

Subtilūs užapvalinimai sušvelnina šio  
nuspaudimo mygtuko kontūrus. Dėl to  
Visign for More 103 absolučiai paklausus 
– ir patrauklus variantas ieškantiems alter-
natyvos Visign for More 102 tiesioms lini-
joms.

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo būdais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka

  taip pat galima rinktis bekontaktį  
Visign for More 103 sensitive  
nuspaudimo mygtuką

ESG*, skaidrus/švie-
siai pilkas
WC   605 643
Pisuaras  605 919

Visign for More 103.



17



18

Metalas, chromuotas
WC   598 457
Pisuaras  599 003

Metalas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   598 471
Pisuaras  599 027

Metalas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC   598 464
Pisuaras  599 010

Klasikinis Viega Visign serijos dizaino 
gaminys paperka tauriomis medžiago-
mis ir minimalistinėmis formomis. Žymiu 
Visign for More 104 dizainu be kita ko pa-
sižymi ir vonios garnitūra Visign Multiplex 
Trio MT3, kuri dera su laikui nepavaldžiais 
daugelio armatūros gamintojų gaminiais.

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo būdais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka

Visign for More 104.
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Ar šeimos vonios kambaryje ar pusiau viešose sanitarinėse patal-
pose – Visign for Style serijos nuspaudimo mygtukai įtikina ne tik 
valdymo komfortu ir patikima kokybe. Jie vonios kambarį pagy-
vina ir be to dar įrodo, kad tobula, tai nebūtinai prabangu.

Gryna:
Visign for Style.
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Visign for Style 10.

Plastikas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC  597 054

Plastikas, chromuotas
WC  596 323

Plastikas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC  596 347

Plastikas, 
pergamon/camee
WC  596 330

Visign for Style 10 įtikina ne tik savo dizai-
nu, bet visų pirma savo haptika. Skirtingai 
išgaubti nuspaudimo mygtukai, skirti tech-
nikai su dviem vandens nuleidimo būdais, 
taip ir vilioja prisiliesti.

  galima montuoti vienoje pokštumoje  
su paviršiumi

  mechaninė technika su dviem  
vandens nuleidimo kiekiais

Plastikas, alpių baltumo
WC  596 316
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Plastikas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC   597 139
Pisuaras  598 532

Plastikas, chromuotas
WC   597 115
Pisuaras  598 518

Plastikas,  
alpių baltumo
WC   597 108
Pisuaras  598 501

Plastikas, 
pergamon/camee
WC   597 122
Pisuaras  598 525

Visign for Style 11.

Visign for Style 11 nuspaudimo mygtuke 
aiškus kontūras derinamas su švelniais 
mygtuko išgaubimais.

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo kiekiais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka

Plastikas, nerūdijančio plieno 
spalvos
WC   597 146
Pisuaras  598 549



25



Uždengiančioji plokštė:  
ESG*, parsol/juodas
Mygtukas: plastikas, chromuotas
WC  690 632

26

Kitas spalvas žiūrėti 
kataloge.
*Grūdintas  
saugus stiklas

Plastikas, matinis/ 
veliūrinis chromas
WC   597 276
Pisuaras  599 270

Plastikas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   597 283
Pisuaras  599 287

Uždengiančioji plokštė:
ESG*, skaidrus/ 
šviesiai pilkas
Mygtukas:
Plastikas, chromuotas
WC  690 601

Uždengiančioji plokštė:
ESG*, skaidrus/ 
šviesiai pilkas
Mygtukas: Plastikas, 
alpių baltumo
WC  690 595

Visign for Style 12.

Be jokių įmantrybių ir visada madingas – 
tai Visign for Style 12. Nuspaudimo mygtu-
kas gali būti pagamintas iš įvairiausių me-
džiagų ir jų derinių. Tai suteikia neribotą 
kūrybos laisvę įrenginėjant vonios kambarį. 
  

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  lengvai valdoma technika su dviem 
vandens nuleidimo kiekiais troselinio 
valdymo mechanizmo dėka
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Plastikas, chromuotas
WC   654 504
Pisuaras  654 788

28

Plastikas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   654 535
Pisuaras  654 818

Plastikas, alpių  
baltumo
WC   654 498
Pisuaras  654 771

Plastikas, 
pergamon/camee
WC   654 511
Pisuaras  654 795

Visign for Style 13.

Funkcija paklūsta formai – šiuo dizaino  
ir architektūros principu remiasi ir  
Visign for Style 13. Iš dviejų dalių suside-
danti nuspaudimo vieta nuspaudimo myg-
tuke yra esminis dizaino elementas.

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  mechaninė technika su dviem vandens 
nuleidimo kiekiais
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Plastikas, matinis/veliūrinis chromas
WC   654 719
Pisuaras  654 597

30

Plastikas, chromuotas
WC   654 696
Pisuaras  654 573

Plastikas, nerūdijančio 
plieno spalvos
WC   654 726
Pisuaras  654 603

Plastikas, alpių  
baltumo
WC   654 689
Pisuaras  654 566

Plastikas, 
pergamon/camee
WC   654 702
Pisuaras  654 580

Visign for Style 14.

Masyvūs kontūrai, maloni išvaizda ir  
aiškiai akcentuojama valdymo zona –  
Visign for Style 14 dizainas vonios kamba-
riui suteikia estetiškumo. 

  galima montuoti vienoje pokštumoje su 
paviršiumi

  mechaninė technika su dviem vandens 
nuleidimo kiekiais
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Viega 
Plumbing and heating systems 
Viega Platz 1 
DE-57439 Attendorn 
Germany 
Phone (+49) 2722 61-1292 
Fax (+49) 2722 61-1268 
www.viega.com

Representant Baltic: 
Guntis Ārgalis 
Tālr.: (+371) 29490606 
Faks: (+371) 67405314 
guntis.argalis@viega.de

Atstovas Lietuvoje: 
Ramūnas Kašėta 
Tel.: (+370) 652 38-555 
ramunas.kaseta@viega.de


