
VISIGN
H πρωτ���υλία σεδιασμ�ύ της Viega #1

�ι νέες πρ��πτικές δημι�υργ�ύν 
νέ�υς ελεύθερ�υς ώρ�υς. 
Πρ�σ�ψεις Visign της Viega.

Βαλ�ίδες μπανιέρων Viega. 
Εκεί αντικατ�πτρί!�νται �ι υψηλές 
απαιτήσεις και η φιλ�δ�%ία.

Μία μ�ναδική αίσθηση για τα π�δια 
σας: Σιφώνια ντ�υ!ιέρας της Viega 
π�υ εφάπτ�νται στ� πάτωμα.
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Μ�ν� �ι �μ�ρφες λεπτ�μέρειες μπ�ρ�ύν να κάν�υν ένα 
μπάνι� άψ�γ�.
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Design, είναι �τι υπ�σεται
Η πρώτη εντύπωση είναι αυτ� π�υ επηρεά�ει τ�ν άνθρωπ� 

�σ� τίπ�τα άλλ�. Και τ�υλά�ιστ�ν στην περίπτωση της 

Viega Visign, η πρώτη εντύπωση είναι και η σωστή. Εμπι-

στευθείτε τα μάτια σας την πρώτη φ�ρά π�υ θα δείτε τα 

πρ�ϊ�ντα. Εμπιστευθείτε τ� πρ�αίσθημά σας �ταν θα 

πρωτ�αγγί"ετε τα υλικά. Πίσω απ� την αψεγάδιαστη 

εμφάνιση κρύ%εται μία τε�ν�λ�γία, η �π�ία λειτ�υργεί 

τ�σ� καλά �σ� φαίνεται.

Φυσικά – στην πρώτη γραμμή %ρίσκεται τ� γεγ�ν�ς �τι �ι 

πρ�σ�ψεις, �ι %αλ%ίδες μπανιέρας, τα σιφώνια ή σ�άρες 

ντ�υ�ιέρας απ�τελ�ύν κατά %άση πρακτικά αντικείμενα. 

Η λειτ�υργία και η αμέριστη φρ�ντίδα έγκειται στ� 

γεγ�ν�ς �τι τα πρ�ϊ�ντα δεν παύ�υν να φρ�ντί��υν, μέρα 

και νύ�τα, να πρ�σφέρ�υν κυρίως ΑΝΕΣΗ. Μπ�ρ�ύν �μως 

�ι λεπτ�μέρειες αυτές στ� μπάνι� να είναι κάτι παραπάνω 

απ� ψυ�ρά λειτ�υργικά πρ�ϊ�ντα; Αυτή είναι και η σκέψη 

μας. Ως εκ τ�ύτ�υ έ��υμε δημι�υργήσει, σε συνεργασία 

με διάσημ�υς σ�εδιαστές, �ι �π�ί�ι φημί��νται ��ι μ�ν� 

για την άψ�γη τε�νική τ�υς αλλά κυρίως για τ� εντυπω-

σιακ� Design, μία σειρά πρ�ϊ�ντων Viega Visign.

Άψ�γ�ς συνδυασμ�ς μ�ρφής και λειτ�υργίας
0 σ�εδιαστής Achim Pohl τ�υ «Artefakt Industriekultur» 

δηλώνει: «Αυτ� π�υ διαμ�ρφώνει τ� �αρακτήρα των 

μ�ντέρνων μπάνιων είναι �ι αλληλεπίδραση ανθρώπ�υ 

και τε�ν�λ�γίας. Εκεί είναι π�υ � άνθρωπ�ς έρ�εται σε 

άμεση επαφή με την τε�ν�λ�γία. Εκεί �ι λεπτ�μέρειες 

είναι τ� σημεί� εστίασης. Εκεί η συνένωση της μ�ρφής, 

τ�υ υλικ�ύ και της λειτ�υργίας δημι�υργεί μία συναισθη-

ματική εμπειρία. Έ��υμε συνδυάσει συνειδητά τις καθα-

ρές, μινιμαλιστικές μ�ρφές της μ�ντέρνας αρ�ιτεκτ�νικής 

με φυσικά υλικά �πως είναι τ� μέταλλ� και τ� γυαλί, για 

να δημι�υργήσ�υμε κάτι μ�ναδικ�: π�ι�τικά πρ�ϊ�ντα με 

�νειρ�π�λα εμφάνιση. Πρ�ϊ�ντα, τα �π�ία δεν πρέπει να 

τα αγγί"ετε αλλά θέλετε να αγγί"ετε. Πρ�ϊ�ντα, τα �π�ία 

είναι συμπαγή "ε�ωρί��υν �μως εμφανώς απ� τ�ν τ�ί��. 

Πρ�ϊ�ντα, τα �π�ία λ�γω της άψ�γης τε�νικής τ�υς 

"υπνάνε τις αισθήσεις.»

Achim Pohl, 

Artefakt Industriekultur
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�ι νέες πρ��πτικές δημι�υργ�ύν νέ�υς ελεύθερ�υς ώρ�υς. 
Πρ�σ�ψεις Visign της Viega.
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Πρ�σανατ�λίστε 

την επιλ�γή των 

πρ�σ�ψεων και των 

υπ�λ�ιπων λει τ�υρ-

γικών στ�ι�είων 

%άσει τ�υ ε"� πλι-

σμ�ύ τ�υ μπάνι�υ 

σας – ώστε να ται-

ριά�ει στα πλακά-

κια, στις μπαταρίες 

και στα υπ� λ�ιπα 

είδη υγιεινής.

Υλικά π�υ θέλετε να αγγί%ετε, Design π�υ δεν πρ�κειται να τ� 
%εάσετε. Πρ�σ�ψεις Visign.

Η ενεργ�π�ίηση 

των νέων Visign for 

More sensitive 

πραγματ�π�ιείται 

�ωρίς άγγιγμα: Ένα 

απλ� πέρασμα τ�υ 

�ερι�ύ αρκεί για 

την ενεργ�π�ίηση 

πλύσης WC επιλε-

κτικά σε μικρή ή 

μεγάλη π�σ�τητα.
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Ε%αιρετικ�ς σεδιασμ�ς, άψ�γη τεν�λ�γία, π�ι�τικά υλικά
Είναι �λα τ�σ� επίπεδα, ώστε κανείς δεν μπ�ρεί να σκε-

φτεί τ� μέγεθ�ς της τε�ν�λ�γίας π�υ κρύ%εται απ� πίσω. 

0ι πρ�σ�ψεις Visign με τις μικρές διαστάσεις και τα 

π�ι�τικά υλικά �πως είναι τ� �ρώμι�, � αν�"είδωτ�ς 

�άλυ%ας και τ� ραφινάτ� μ�ν� τ�άμι ασφαλείας 

απ�δεικνύ�υν �τι η εγκράτεια στην πρά"η είναι ένα 

κ�σμημα. Σε �τι αφ�ρά στ� Visign for More, την αισθητική 

γραμμή για ευθείες αρ�ιτεκτ�νικές, η μεγάλη π�ικιλία 

υλικών και �ρωμάτων είναι τ�σ� αυτ�ν�ητη �σ� και η 

υπερμ�ντέρνα τε�ν�λ�γία μη�ανισμών επαναφ�ράς. 

Ν�μί�ετε �τι αυτή η τελει�τητα πρέπει να φαίνεται; Τ�τε 

έ�ετε την ίδια γνώμη με τ�υς σ�εδιαστές. Έ��υν ήδη 

"ε�ωρίσει της πρ�σ�ψεις Visign.

Άνεση ωρίς άγγιγμα: Visign for More sensitive
Τ� νέ� Visign for More sensitive είναι τ� συνώνυμ� της 

πρ��δ�υ. Συνδυά�ει τα πλε�νεκτήματα της ηλεκτρ�νικά 

αυτ�ματης πλύσης με την αισθητική τ�υ πρ��ωρημέν�υ 

Design. Τέλ�ς πια στις δα�τυλιές, κανένας κίνδυν�ς για 

την υγιεινή, και �λα αυτά με μία απ�λυτα επίπεδη επιφά-

νεια π�υ δεν �ρειά�εται ιδιαίτερη φρ�ντίδα – ένα μ�ν� 

απλ� πέρασμα τ�υ �ερι�ύ αρκεί για την ενεργ�π�ίηση 

μίας εκ των δύ� π�σ�τήτων πλύσης. Μία ευφάνταστη 

άνεση, την �π�ία πρ�σφέρει σε αυτή τη μ�ρφή μ�ν� η 

Viega.
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Η ελευθερία τ�υ να απ�φασί!εις 
μ�ν�ς σ�υ
Διάφ�ρες γνώμες μπ�ρ�ύν να υπάρ-

��υν σε θέμα γ�ύστ�υ, ��ι �μως στ� 

θέμα της π�ι�τητας. Ως εκ τ�ύτ�υ η 

πρ�σ�ψεις Visign σας δίν�υν την 

ελευθερία να καθ�ρί�εται εσείς, σύμ-

φωνα με τις πρ�τιμήσεις σας, τ� δικ� 

σας μπάνι� έως και στην τελευταία 

λεπτ�μέρεια. Παρ�λα αυτά η τε �ν� λ�-

γία δεν μπ�ρεί παρά να υπάρ�ει, ανε-

"άρ τητα απ� τ� πι� υλικ�, σε τι �ρώμα 

και μ�ρφή εσείς απ�φασίσατε. Και 

δεν συναντάει εμπ�δια �ταν πρ�κειται 

να αλλά"ετε �λ�κληρωτικά την αρ �ι τε-

κτ� νική τ�υ μπάνι�υ. O λ�γ�ς: Πίσω 

απ� κάθε πρ�σ�ψη Visign υπάρ��υν 

τα πρ�τερήματα των επίτ�ι�ων συ στη-

μά των Viega, των �π�ίων η π� λυ μ�ρ φι-

κ� τητα δεν συναντάει εμπ�δια.

Επίτ�ια Συστήματα Viega. Νέ�ς ώρ�ς για τις ιδέες σας.
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/εωριστές δυνατ�τητες στη 
διαμ�ρφωση τ�υ μπάνι�υ
Oι �ώρ�ι υπάρ��υν για να δια μ�ρ-

φών�νται σύμφωνα με τις ανάγκες 

σας. Τα επίτ�ι�α συστήματα της Viega 

επιτρέπ�υν την ελεύθερη τ�π� θέ-

τηση των ειδών υγιεινής. Επιθυμείτε 

ένα ελεύθερ� δια�ωριστικ� �ώρ�υ, 

ένα ημίψηλ� τ�ί�� ή ένα σ�εδιασμ� 

μπάνι�υ �ωρίς δια�ωριστικά; Με τη 

%�ήθεια των επίτ�ι�ων συστημάτων 

Viega μπ� ρείτε να κάνετε τις ιδέες 

σας πραγ ματικ�τητα με ακρί%εια 

�ιλι�στ�ύ και σε κ�ρυφαία π�ι�τητα. 

Για ένα μπά νι�, τ� �π�ί� τ�σ� απ� 

άπ�ψη διαρρύθμισης �σ� και ε"� πλι-

σμ�ύ να αντικατ�πτρί�ει τ� δικ� σας 

στυλ.
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Βαλ�ίδες Μπανιέρων Viega. 
Εκεί αντικατ�πτρί!�νται �ι υψηλές 
απαιτήσεις και η φιλ�δ�%ία.
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Βαλ�ίδες μπανιέρων Visign. 
Τ� Design είναι θέμα αφαιρετισμ�ύ. 

Best of Design
0ι %αλ%ίδες μπανιέρων Visign πρ�-

σαρ μ���νται λ�γω τ�υ υψηλ�ύ και 

δια�ρ�νικ�ύ τ�υς σ�εδιασμ�ύ σε 

κάθε αρ�ιτεκτ�νική μπάνι�υ και στην 

ίδια τη μπανιέρα – �άρις στ� ε" αι-

ρετικά μικρ� τ�υς ύψ�ς κατασκευής – 

�ωρίς να "ε�ωρί��υν. Τ� γεγ�ν�ς 

αυτ� σας παρέ�ει αδιαφιλ�νίκητη 

άνεση, δι�τι με τ�ν τρ�π� αυτ� απ�-

φεύ γ�νται τα σώματα π�υ ε"έ��υν 

μέσα στη μπανιέρα. Παρά τη δια κρι τι-

κ� τητά τ�υς δεν παύ�υν να εντυ πω-

σιά ��υν. Για παράδειγμα σε δια γω νι-

σμ�ύς Design. Ήδη σε τέσσερα σετ 

ε"�πλισμ�ύ Visign απ�νεμήθηκε τ� 

διάσημ� %ρα%εί� reddot design 

award. Τ� Visign MT3 κατάφερε να 

κερδίσει τ�ν τιμητικ� τίτλ� «best of 

the best».
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Τρία σε ένα – Βαλ�ίδες μπανιέρων Visign με ενσωματω-
μένη παρ�ή νερ�ύ
Τα μ�ντέρνα μπάνια Design �αρακτηρί��νται απ� τ� 

γεγ�ν�ς �τι απ�φασιστικ� ρ�λ� παί�ει η εμφάνιση. Γραφι-

κές μ�ρφές, καθαρές δ�μές. Cool υλικά, τ�λμηρές ιδέες. 

0τιδήπ�τε δεν ε"υπηρετεί την αισθητική, αφαιρείται – για 

παράδειγμα �ι μπαταρίες. Αντί αυτών �ρησιμ�π�ι�ύνται 

π�λυλειτ�υργικά σετ ε"�πλισμ�ύ, τα �π�ία ελέγ��υν στη 

μπανιέρα την τρ�φ�δ�σία, στην απ�ρρ�ή και στην 

υπερ�είλιση. Απ� τ� αφαιρετικ� Design των επίπεδων 

%αλ%ίδων μπανιέρων Visign δεν μπ�ρεί να φανεί τ� 

μέγεθ�ς της τε�ν�λ�γίας π�υ παρέ��υν. 0ι μπαταρίες με 

ενσωματωμένη παρ��ή νερ�ύ, γεμί��υν μία μπανιέρα σε 

λίγα μ�λις λεπτά με μία απαλή ρ�ή νερ�ύ, την �π�ία δεν 

θα μπ�ρ�ύσε να σ�εδιάσει καλύτερ�υ �ι σ�εδιαστής 

της.
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Βαλ�ίδες Viega για �άσης ντ�υ!ιέρας.
Εδώ τ� ντ�υς είναι μία εμπειρία.



SPA σε τέσσερις τ�ί�υς
Η μ�ντέρνα τε�ν�λ�γία μετατρέπει 

τα μπάνια σε �άσεις SPA. Άνετες 

ντ�υ�ιέρες και κεφαλές ντ�υ�ιέρων 

XXL, μετατρέπ�υν τ� ντ�υς σε μία 

πρωτ�γνωρη εμπειρία και κάν�υν τ� 

νερ� να πέφτει �πως μια �εστή 

καλ�καιρινή %ρ��ή. Μία πρά"η αγά-

πης για τ� σώμα, μία πρ�κληση για 

την τε�ν�λ�γία. Η %αλ%ίδας ντ�υ �ιέ-

ρας πρέπει να ανταπ�κρίνεται σε 

ε"αιρετικά υψηλές απαιτήσεις, έτσι 

ώστε να απ��ετεύει τις κατάλληλες 

π�σ�τητες νερ�ύ.

Η σωστή τεν�λ�γία για κάθε 
μπανιέρα
Σε περίπτωση π�υ απ�φασίσετε για 

μία α%αθή %άση ντ�υ�ιέρας, �ι 

%αλ%ίδες Viega απ�τελ�ύν την ιδα-

νική επιλ�γή για την απ��έτευση 

μεγαλυτέρων π�σ�τήτων νερ�ύ. Αν 

πρ�τιμήσετε μία %αθειά ντ�υ�ιέρα, 

σας παρέ��υμε τις αντίστ�ι�ες 

%αλ%ίδες. Πρακτικές λύσεις �πως μία 

πρ�αιρετική σήτα ή η αφαιρ�ύμενη 

�σμ�παγίδα φρ�ντί��υν για τ�ν 

εύκ�λ� καθαρισμ�.

Μετατρέπει τη ντ�υ!ιέρα σε 
μπανιέρα: Duoplex
Ιδανική λύση για μια �ικ�γενειακή 

ντ�υ�ιέρα είναι η %αλ%ίδα Duoplex. 

Διαθέτει μία τηλεσκ�πική κάθετη 

τάπα, με τη %�ήθεια της �π�ίας τ� 

νερ� μπ�ρεί να φτάσει σε ύψ�ς 

90 mm. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, ακ�μα και 

τα παιδιά μπ�ρ�ύν εύκ�λα να κάν�υν 

τ� μπάνι� τ�υς μέσα στη %άση ντ�υ-

�ιέρας.

15



16

Η ε%έλι%η της κ�μψ�τητας: Σιφώνια νιπτήρων Visign
Σήμερα η πρωτ�π�ριακή τε�ν�λ�γία δεν πρέπει να 

κρύ%εται. Τα σιφώνια Eleganta θεωρ�ύν ως αυτ�ν�ητ�, τ� 

�τι η συν�λική �ψη �π�ι�υδήπ�τε νερ��ύτη πρέπει να 

διακ�σμείται με εντελώς "ε�ωριστ� τρ�π�. Τα σιφώνια 

συνδυά��υν την άψ�γη π�ι�τητα με την απαράμιλλη 

τε�ν�λ�γία και τ� ε"αιρετικά υψηλ� Design. Με τα 

Eleganta 1 καταφέρνετε στιλ με καθαρές γραμμές, με τα 

Eleganta 2 μπ�ρείτε να παί"ετε με τα ευ�άριστα κωνικά 

σ�ήματα, με τα Eleganta 3 δηλώνετε την πρ�τίμησή σας 

στις απαλές καμπύλες. Σε �λες τις περιπτώσεις σας 

παρέ�εται μία μεγάλη π�ικιλία μ�ντέλων και η ελευθερία 

κατά τη διαμ�ρφωση τ�υ ιδανικ�ύ σας μπάνι�υ.

Σιφώνια Viega Eleganta.
Ακ�μα και �ταν στρέφετε τ� �λέμμα σας κάτω ανταμεί�εστε.
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Σικ με κλικ
Τα σιφώνια Visign μπ�ρ�ύν να 

συνδυαστ�ύν ιδανικά με �λ�υς τ�υς 

τύπ�υς νιπτήρων. 0ι %αλ%ίδες 

παραδίδ�νται με ή �ωρίς λειτ�υργία 

υπερ�είλισης, σε στρ�γγυλή ή τετρά-

γωνη μ�ρφή. Με τ�ν τρ�π� αυτ� 

υπ�γραμμί�εται η "ε�ωριστή φ�ρμα 

των μ�ντέρνων νιπτήρων.

Δεν μπ�ρεί να παραληφθεί τ� γεγ�-

ν�ς �τι �ι %αλ%ίδες διαθέτ�υν πρ� αι-

ρε τική ραφιναρισμένη τε�ν�λ�γία 

κλικ. Η εν λ�γω τε�ν�λ�γία επιτρέπει 

τ� κλείσιμ� και τ� άν�ιγμα της τάπας 

απ�ρρ�ής με ένα ελαφρύ πάτημα 

εν�ς δα�τύλ�υ. Αυτή η άνετη τε �ν�-

λ�γία καθιστά τ�υς εν��λητικ�ύς 

μ��λ�ύς έλ"ης στις μπαταρίες περιτ-

τές.
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Σάρες ντ�υ!ιέρας της Viega π�υ εφάπτ�νται στ� πάτωμα.
Μία μ�ναδική αίσθηση για τα π�δια σας.

Π�ι�τητα σε �λη τη σειρά
Έ�ει περάσει πια � καιρ�ς, �π�υ η υπ�δ��ή της ντ�υ�ιέρας 

καθ�ρι�ε τη μ�ρφή και η θέση τ�υ λ�υτρ�ύ. Τα σιφώνια 

ντ�υ�ιέρας π�υ έ��υν απ�σπάσει π�λλά %ρα%εία Design 

σας δίν�υν τη δυνατ�τητα να διαμ�ρφώσετε τ� μπάνι� 

σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Με ε"αιρετικής 

π�ι�τητας υλικά, �πως π.�. τ� γυαλί, τα σιφώνια παύ�υν 

να παί��υν τ� ψυ�ρ� ρ�λ� τ�υ δια�ωρισμ�ύ μετα"ύ 

υγρών και στεγνών �ωνών. Απ�τελ�ύν μία �πτική πανδαι-

σία, η �π�ία διαθέτει και �αρακτηριστικά ασφάλειας και 

α"ι�πιστίας, σε περίπτωση π.�. πτώσης μεγάλων π�σ�-

τήτων νερ�ύ.
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Λ�γω τ�υ μετα%λητ�ύ ύψ�υς τ�π�θέτησής 

τ�υς π�υ κυμαίνεται απ� 90 έως 150 mm, τα 

σιφώνια ντ�υ�ιέρας Visign της Viega είναι 

κατάλληλα και για εργασίες ανακαίνισης.
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Τ� γ�ύστ� σας είναι αυτ� π�υ παίρ-
νει την τελική απ�φαση
Η αρ�ιτεκτ�νική �ρειά�εται ελευθε-

ρία. Ως εκ τ�ύτ�υ τα σιφώνια ντ�υ �ιέ-

ρας Visign μπ�ρ�ύν να τ�π�θετηθ�ύν 

στη θέση εκείνη, την �π�ία πρ�%λέπει 

η μελέτη. Πρέπει τ� σιφ�νι ντ�υ �ιέ-

ρας να %ρίσκεται ελεύθερ� στ� �ώρ� 

και με τ�ν τρ�π� αυτ� να δια�ωρί�ει 

και �πτικά τις υγρές απ� τις στεγνές 

�ώ νες; Ή μήπως πρ�τιμάτε την τ� π�-

θέτηση κ�ντά στ�ν τ�ί��; Τα σιφώνια 

ντ�υ�ιέρας Visign δίν�υν στ� γ�ύστ� 

και στην αρ�ιτεκτ�νική τελευταί� 

λ�γ� σε �τι αφ�ρά στην επιλ�γή της 

σωστής τ�π�θέτησης. Τ� ίδι� ισ�ύει 

και για την επιλ�γή των υλικών. Υπάρ-

�ει δυνατ�τητα επιλ�γής μετα"ύ τ�υ 

ματ και τ�υ γυαλιστερ�ύ αν�"είδωτ�υ 

�άλυ%α καθώς και τ�υ γυαλι�ύ. Ε"αι-

ρε τική λεπτ�μέρεια: με τ�ν τρ� π� αυτ� 

μπ�ρείτε να διαμ�ρφώσετε τ� μπάνι� 

σας ανάλ�γα με τ� γ�ύστ� σας. 

Σιφώνια ντ�υ!ιέρων Visign. 
Η ιδανική �άση για επίπεδ� ντ�υς.
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Η ασφάλεια σε πρώτη γραμμή
Ανε"άρτητα π�ι� απ� τα νέα δια φ�-

ρετικά σ�έδια επιλέ"ετε, τα σιφώνια 

ντ�υ�ιέρας Visign �α ρα κτηρί ��νται 

πάντα απ� τ�ν υψηλ� %αθμ� α"ι�-

πιστίας τ�υς. Απ� �π�ιαδήπ�τε άπ�ψη 

απ�πνέ�υν τ� αίσθημα της ασφά-

λειας. 0ι "ε�ωριστές διαδικασίες 

συναρμ�λ�γησης και τα υλικά στε γα-

ν�π�ίησης υψηλής π�ι�τητας δια σφα-

λί��υν τ� γεγ�ν�ς �τι δεν πρ�κειται 

να καταλή"ει η υγρασία στ� πάτωμα. 

Βλέπετε, στα έ"υπνα συστήματα σιφω-

νίων ντ�υ�ιέρας Visign σκεφτήκαμε 

τα πάντα – ακ�μα και μία απ�σπώμενη 

σήτα σκ�υπιδιών και έναν κ�ρμ� με 

εύκ�λη πρ�σ%αση για π�λύ εύκ�λ� 

καθαρισμ�.
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Σαράκια ντ�υ!ιέρας και γωνιακές απ�ρρ�ές της Viega.
Μια παρ�υσία π�υ δεν μπ�ρεί να περάσει απαρατήρητη.
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Είναι στρ�γγυλές, είναι τετράγωνες, είναι τρίγωνες και 

σας παρέ��υν π�λυμ�ρφικ� Design για να ταιριά"�υν στ� 

δικ� σας "ε�ωριστ� γ�ύστ�. Τα �μ�ρφα σ�αράκια της σει-

ράς Visign της Viega είναι σε συνδυασμ� με τα σιφώνια 

ντ�υ�ιέρας μία ακ�μα ελκυστική λύση για τη διαμ�ρφωση 

εν�ς επίπεδ�υ ντ�υς. Υπάρ�ει πληθώρα ως πρ�ς τις 

μ�ρφές διατρήσεων και έτσι μπ�ρεί να επιτευ�θεί η 

δημι�υργία μίας "ε�ωριστής εντύπωσης. Nλα τα μ�ντέλα 

έ��υν κατασκευαστεί απ� συμπαγή αν�"είδωτ� �άλυ%α 

και συνδυά��υν την υψηλή αισθητική με την υψηλή 

π�ι�τητα. Λ�γω τ�υ ενισ�υμέν�υ αν�"είδωτ�υ �άλυ%α 

5 mm είναι ε"αιρετικά ανθεκτικά σε μεγάλες κα τα-

π�νήσεις. 0ρισμένα σ�αράκια έ��υν κατασκευαστεί απ� 

ένα μείγμα υλικών απ� αν�"είδωτ� �άλυ%α και γυαλί – 

ένα συνδυασμ�, � �π�ί�ς κερδί�ει τις εντυπώσεις αλλά 

έ�ει κερδίσει και διάσημα διεθνή %ρα%εία Design.

�ι γωνιακές σάρες: Επιστρ�φή στη διακριτικ�τητα
Στις γωνιακές απ�ρρ�ές, τα σ�αράκια Visign %ρίσκ�νται 

εκτ�ς τ�υ πεδί�υ πρ�σ%ασης και δημι�υργ�ύν σε συνδυα -

σμ� με τ� εκάστ�τε δια�ωριστικ� ντ�υ�ιέρας μία αρμ�νική 

�ντ�τητα, η �π�ία κυκλ�φ�ρεί σε μ�ρφή μισ�ύ ημικύκλι�υ 

ή κλασικ�ύ τριγών�υ.

Τα μ�ρφ�π�ιημένα σαράκια: Είναι θέμα καμπυλών
Για μπάνια, τα �π�ία έ��υν εστιάσει σε �αρακτηριστικά 

περιγράμματα και μ�ρφές, υπάρ��υν τα στρ�γγυλά 

σ�αράκια Visign. Λ�γω της μ�ρφής τ�υς είναι η ιδανική 

λύση για πατώματα απ� φυσική πέτρα και μωσαϊκ�.

Τα τετράγωνα σαράκια: Στιλ με γωνίες και ακμές
Τα τετράγωνα σ�αράκια Visign πρ��ρί��νται απ�κλειστικά 

για μπάνια με γραμμική αρ�ιτεκτ�νική και μπ�ρ�ύν να 

ενσωματωθ�ύν ιδανικά σε πατώματα απ� πλακάκια. 

Η π�ικιλία υλικών, απ� την �π�ία μπ�ρείτε να επιλέ"ετε, 

καταπλήσσει πάντα λ�γω της "ε�ωριστής εμφάνισης.
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Visign for More
Συν�πτικ�ς πίνακας πρ�σ�ψεων.

Για περισσ�τερα �ρώματα ανατρέ"τε στ�ν κατάλ�γ�.



Visign for More πρ�σ�ψεις
Τ� Visign for More καλωσ�ρί�ει με τ� πρ�γραμμα τ�υ ένα 

μ�ντέρν�, μινιμαλιστικ� κ�σμ� Design και την τε�ν�λ�γία 

τ�υ μέλλ�ντ�ς και απ�δεικνύει με τ�ν τρ�π� αυτ� �τι 

«�υκ εν τω π�λλώ τ� ευ». Για μεγάλη ευκ�λία �ειρισμ�ύ 

και τη μεγαλύτερη δυνατή α"ι�πιστία.

Visign for Style πρ�σ�ψεις
Yαρακτηριστική �πτική και άψ�γη τε�ν�λ�γία σε ένα ασύ-

γκριτ� συνδυασμ�. Τ� Visign for Style �λ�κληρώνει δια-

κριτικά και ήσυ�α κάθε σ�έδι� μπάνι�υ.

Ανακαλύψτε τις νέες δυνατ�τητες για τη διαμ�ρφωση 
μπάνι�υ στη διεύθυνση www.viega.de/Visign
Τ� Viega Visign εντυπωσιά�ει με την α"επέραστη π�ικιλία 

μ�ρφών και σ�εδίων και τις π�λλαπλές δυνατ�τητες τις 

�π�ίες σας παρ�υσιά��υμε στ� έντυπ� αυτ� περιληπτικά. 

0λ�κληρ� τ� πρ�γραμμα Visign καθώς και άλλα πρ�ϊ�ντα, 

πληρ�φ�ρίες και ιδέες θα %ρείτε στ�ν Online τ�μέα της 

εταιρείας μας.

www.viega.de/Visign
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Visign for Style
Συν�πτικ�ς πίνακας πρ�σ�ψεων.
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Σαράκι ντ�υ!ιέρας και γωνιακές 
απ�ρρ�ές Visign
Τα π�λυμ�ρφικά σ�αράκια ντ�υ�ιέρας 

Visign κυκλ�φ�ρ�ύν σε γωνιακή και 

στρ�γγυλή μ�ρφή καθώς και ως 

γω νιακή απ�ρρ�ή. Τα διαφ�ρετικά 

σ�ή μα τα διατρήσεων και τα π�ι�τικά 

υλικά φρ�ντί��υν για ανυπέρ%λητη 

αισθητική.

Βαλ�ίδες Μπανιέρων Viega
Εδώ εντυπωσιά�ει η τε�ν�λ�γία και 

τ� Design, �ωρίς υπερ%�λές. Εκτ�ς 

των %αλ%ίδων απ�ρρ�ής και υπερ �εί-

λισης, στ� πλήρες πρ�γραμμα συγκα-

ταλέγ�νται και μ�ντέλα με παρ��ή 

νερ�ύ.

Βαλ�ίδες νερ�υτών Visign
Μία μικρή, �αρακτηριστική λε πτ�-

μέρεια, η �π�ία εντυπωσιά�ει με την 

άνετη τε�ν�λ�γία. 0ι εκδ�σεις διατί-

θενται σε στρ�γγυλή ή τετράγωνη 

μ�ρφή. Κατ�πιν επιθυμίας με την 

πρωτ�π�ριακή τε�ν�λ�γία κλικ.

M1

6162.0

M2

6162.09

M3

6154.0

M4

6155.0

Σιφώνια νερ�υτών Visign
Τα ελκυστικά σιφώνια Visign εντυ πω-

σιά��υν με τη γραμμική τ�υς μ�ρφή 

και δεν μπ�ρ�ύν να λείπ�υν απ� μπά-

νια με μ�ντέρν�υς νιπτήρες.

Σετ Eleganta 1

5788.4

Σετ Eleganta 2

5788.2

Σετ Eleganta 3

5788.3

Διακ�πτης Universal Visign V1

5438

Διακ�πτης Universal Visign V2

5440

Σ�άρα Visign RS2

4928.2

Σ�άρα Visign RS5

4976.20

Σ�άρα Visign RS15

4976.40

Σ�άραVisign RS12

4962.2

Γωνιακή απ�ρρ�ή 

Visign EA11

4973.30

Γωνιακή απ�ρρ�ή 

Visign EA13

4975.10

Γωνιακή απ�ρρ�ή 

Visign EA1

4972.30

Γωνιακή απ�ρρ�ή 

Visign EA3

4974.10
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Σιφώνια ντ�υ!ιέρων Visign
Διαμ�ρφωση και λειτ�υργία στη τέλεια γραμμή. Τα σιφώνια ντ�υ�ιέρων Visign 

κυκλ�φ�ρ�ύν σε νέα διαφ�ρετικά σ�έδια με διαφ�ρετικά αν�ίγματα, υλικά και 

εμφάνιση. 

Η ε"αιρετική απ�δ�ση απ�ρρ�ής, κάνει τα σιφώνια ντ�υ�ιέρων δια�ρ�νικ� 

στ�ι�εί� στα μ�ντέρνα μπάνια. 

Για περισσ�τερα πρ�ϊ�ντα ανατρέ"τε στ�ν κατάλ�γ�.*υπ�δ��ή πλακιδί�υ

Visign ER9

4971.90

Visign ER8

4971.60

Visign ER7

4971.50

Visign ER6

4971.40

Visign ER5

4971.30

Visign ER4*

4971.20

Visign ER3

4971.10

Visign ER2

4960.40

Visign ER1

4960.30
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Viega

Sanitary and heating systems

Viega Platz 1

DE-57439 Attendorn

Germany

Phone (+49) 2722 61 1290

Fax (+49) 2722 61 1524

www.viega.com


