VISIGN
H πρωτοβουλία σχεδιασμού της Viega #1

Οι νέες προοπτικές δημιουργούν
νέους ελεύθερους χώρους.
Προσψεις Visign της Viega.
Βαλβίδες μπανιέρων Viega.
Εκεί αντικατοπτρίζονται οι υψηλές
απαιτήσεις και η φιλοδοξία.
Μία μοναδική αίσθηση για τα πδια
σας: Σιφώνια ντουζιέρας της Viega
που εφάπτονται στο πάτωμα.

Μνο οι μορφες λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν ένα
μπάνιο άψογο.
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Design, είναι τι υπσχεται
Η πρώτη εντύπωση είναι αυτ που επηρεάζει τον άνθρωπο
σο τίποτα άλλο. Και τουλάχιστον στην περίπτωση της
Viega Visign, η πρώτη εντύπωση είναι και η σωστή. Εμπιστευθείτε τα μάτια σας την πρώτη φορά που θα δείτε τα
προϊντα. Εμπιστευθείτε το προαίσθημά σας ταν θα
πρωτοαγγίξετε τα υλικά. Πίσω απ την αψεγάδιαστη
εμφάνιση κρύβεται μία τεχνολογία, η οποία λειτουργεί
τσο καλά σο φαίνεται.

Achim Pohl,
Artefakt Industriekultur

Φυσικά – στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το γεγονς τι οι
προσψεις, οι βαλβίδες μπανιέρας, τα σιφώνια ή σχάρες
ντουζιέρας αποτελούν κατά βάση πρακτικά αντικείμενα.
Η λειτουργία και η αμέριστη φροντίδα έγκειται στο
γεγονς τι τα προϊντα δεν παύουν να φροντίζουν, μέρα
και νύχτα, να προσφέρουν κυρίως ΑΝΕΣΗ. Μπορούν μως
οι λεπτομέρειες αυτές στο μπάνιο να είναι κάτι παραπάνω
απ ψυχρά λειτουργικά προϊντα; Αυτή είναι και η σκέψη
μας. Ως εκ τούτου έχουμε δημιουργήσει, σε συνεργασία
με διάσημους σχεδιαστές, οι οποίοι φημίζονται χι μνο
για την άψογη τεχνική τους αλλά κυρίως για το εντυπωσιακ Design, μία σειρά προϊντων Viega Visign.
Άψογος συνδυασμς μορφής και λειτουργίας
Ο σχεδιαστής Achim Pohl του «Artefakt Industriekultur»
δηλώνει: «Αυτ που διαμορφώνει το χαρακτήρα των
μοντέρνων μπάνιων είναι οι αλληλεπίδραση ανθρώπου
και τεχνολογίας. Εκεί είναι που ο άνθρωπος έρχεται σε
άμεση επαφή με την τεχνολογία. Εκεί οι λεπτομέρειες
είναι το σημείο εστίασης. Εκεί η συνένωση της μορφής,
του υλικού και της λειτουργίας δημιουργεί μία συναισθηματική εμπειρία. Έχουμε συνδυάσει συνειδητά τις καθαρές, μινιμαλιστικές μορφές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
με φυσικά υλικά πως είναι το μέταλλο και το γυαλί, για
να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικ: ποιοτικά προϊντα με
ονειροπλα εμφάνιση. Προϊντα, τα οποία δεν πρέπει να
τα αγγίξετε αλλά θέλετε να αγγίξετε. Προϊντα, τα οποία
είναι συμπαγή ξεχωρίζουν μως εμφανώς απ τον τοίχο.
Προϊντα, τα οποία λγω της άψογης τεχνικής τους
ξυπνάνε τις αισθήσεις.»
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Οι νέες προοπτικές δημιουργούν νέους ελεύθερους χώρους.
Προσψεις Visign της Viega.
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Υλικά που θέλετε να αγγίξετε, Design που δεν πρκειται να το
ξεχάσετε. Προσψεις Visign.

Η ενεργοποίηση
των νέων Visign for
More sensitive
πραγματοποιείται
χωρίς άγγιγμα: Ένα
απλ πέρασμα του
χεριού αρκεί για
την ενεργοποίηση
πλύσης WC επιλεκτικά σε μικρή ή
μεγάλη ποστητα.
Προσανατολίστε
την επιλογή των
προσψεων και των
υπλοιπων λειτουργικών στοιχείων
βάσει του εξοπλισμού του μπάνιου
σας – ώστε να ταιριάζει στα πλακάκια, στις μπαταρίες
και στα υπλοιπα
είδη υγιεινής.
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Εξαιρετικς σχεδιασμς, άψογη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά
Είναι λα τσο επίπεδα, ώστε κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί το μέγεθος της τεχνολογίας που κρύβεται απ πίσω.
Οι προσψεις Visign με τις μικρές διαστάσεις και τα
ποιοτικά υλικά πως είναι το χρώμιο, ο ανοξείδωτος
χάλυβας και το ραφινάτο μον τζάμι ασφαλείας
αποδεικνύουν τι η εγκράτεια στην πράξη είναι ένα
κσμημα. Σε τι αφορά στο Visign for More, την αισθητική
γραμμή για ευθείες αρχιτεκτονικές, η μεγάλη ποικιλία
υλικών και χρωμάτων είναι τσο αυτονητη σο και η
υπερμοντέρνα τεχνολογία μηχανισμών επαναφοράς.
Νομίζετε τι αυτή η τελειτητα πρέπει να φαίνεται; Ττε
έχετε την ίδια γνώμη με τους σχεδιαστές. Έχουν ήδη
ξεχωρίσει της προσψεις Visign.
Άνεση χωρίς άγγιγμα: Visign for More sensitive
Το νέο Visign for More sensitive είναι το συνώνυμο της
προδου. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικά
αυτματης πλύσης με την αισθητική του προχωρημένου
Design. Τέλος πια στις δαχτυλιές, κανένας κίνδυνος για
την υγιεινή, και λα αυτά με μία απλυτα επίπεδη επιφάνεια που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα – ένα μνο
απλ πέρασμα του χεριού αρκεί για την ενεργοποίηση
μίας εκ των δύο ποσοτήτων πλύσης. Μία ευφάνταστη
άνεση, την οποία προσφέρει σε αυτή τη μορφή μνο η
Viega.
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Η ελευθερία του να αποφασίζεις
μνος σου
Διάφορες γνώμες μπορούν να υπάρχουν σε θέμα γούστου, χι μως στο
θέμα της ποιτητας. Ως εκ τούτου η
προσψεις Visign σας δίνουν την
ελευθερία να καθορίζεται εσείς, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, το δικ
σας μπάνιο έως και στην τελευταία
λεπτομέρεια. Παρλα αυτά η τεχνολογία δεν μπορεί παρά να υπάρχει, ανεξάρτητα απ το πιο υλικ, σε τι χρώμα
και μορφή εσείς αποφασίσατε. Και
δεν συναντάει εμπδια ταν πρκειται
να αλλάξετε ολοκληρωτικά την αρχιτεκτονική του μπάνιου. O λγος: Πίσω
απ κάθε πρσοψη Visign υπάρχουν
τα προτερήματα των επίτοιχων συστημάτων Viega, των οποίων η πολυμορφικτητα δεν συναντάει εμπδια.

Επίτοιχα Συστήματα Viega. Νέος χώρος για τις ιδέες σας.
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Ξεχωριστές δυναττητες στη
διαμρφωση του μπάνιου
Oι χώροι υπάρχουν για να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες
σας. Τα επίτοιχα συστήματα της Viega
επιτρέπουν την ελεύθερη τοποθέτηση των ειδών υγιεινής. Επιθυμείτε
ένα ελεύθερο διαχωριστικ χώρου,
ένα ημίψηλο τοίχο ή ένα σχεδιασμ
μπάνιου χωρίς διαχωριστικά; Με τη
βοήθεια των επίτοιχων συστημάτων
Viega μπορείτε να κάνετε τις ιδέες
σας πραγ ματικτητα με ακρίβεια
χιλιοστού και σε κορυφαία ποιτητα.
Για ένα μπάνιο, το οποίο τσο απ
άποψη διαρρύθμισης σο και εξοπλισμού να αντικατοπτρίζει το δικ σας
στυλ.
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Βαλβίδες Μπανιέρων Viega.
Εκεί αντικατοπτρίζονται οι υψηλές
απαιτήσεις και η φιλοδοξία.
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Βαλβίδες μπανιέρων Visign.
Το Design είναι θέμα αφαιρετισμού.

Best of Design
Οι βαλβίδες μπανιέρων Visign προσαρμζονται λγω του υψηλού και
διαχρονικού τους σχεδιασμού σε
κάθε αρχιτεκτονική μπάνιου και στην
ίδια τη μπανιέρα – χάρις στο εξαιρετικά μικρ τους ύψος κατασκευής –
χωρίς να ξεχωρίζουν. Το γεγονς
αυτ σας παρέχει αδιαφιλονίκητη
άνεση, διτι με τον τρπο αυτ αποφεύγονται τα σώματα που εξέχουν
μέσα στη μπανιέρα. Παρά τη διακριτικτητά τους δεν παύουν να εντυπωσιάζουν. Για παράδειγμα σε διαγωνισμούς Design. Ήδη σε τέσσερα σετ
εξοπλισμού Visign απονεμήθηκε το
διάσημο βραβείο reddot design
award. Το Visign MT3 κατάφερε να
κερδίσει τον τιμητικ τίτλο «best of
the best».
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Τρία σε ένα – Βαλβίδες μπανιέρων Visign με ενσωματωμένη παροχή νερού
Τα μοντέρνα μπάνια Design χαρακτηρίζονται απ το
γεγονς τι αποφασιστικ ρλο παίζει η εμφάνιση. Γραφικές μορφές, καθαρές δομές. Cool υλικά, τολμηρές ιδέες.
Οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί την αισθητική, αφαιρείται – για
παράδειγμα οι μπαταρίες. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται
πολυλειτουργικά σετ εξοπλισμού, τα οποία ελέγχουν στη
μπανιέρα την τροφοδοσία, στην απορροή και στην
υπερχείλιση. Απ το αφαιρετικ Design των επίπεδων
βαλβίδων μπανιέρων Visign δεν μπορεί να φανεί το
μέγεθος της τεχνολογίας που παρέχουν. Οι μπαταρίες με
ενσωματωμένη παροχή νερού, γεμίζουν μία μπανιέρα σε
λίγα μλις λεπτά με μία απαλή ροή νερού, την οποία δεν
θα μπορούσε να σχεδιάσει καλύτερου οι σχεδιαστής
της.
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Βαλβίδες Viega για βάσης ντουζιέρας.
Εδώ το ντους είναι μία εμπειρία.
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SPA σε τέσσερις τοίχους
Η μοντέρνα τεχνολογία μετατρέπει
τα μπάνια σε οάσεις SPA. Άνετες
ντουζιέρες και κεφαλές ντουζιέρων
XXL, μετατρέπουν το ντους σε μία
πρωτγνωρη εμπειρία και κάνουν το
νερ να πέφτει πως μια ζεστή
καλοκαιρινή βροχή. Μία πράξη αγάπης για το σώμα, μία πρκληση για
την τεχνολογία. Η βαλβίδας ντουζιέρας πρέπει να ανταποκρίνεται σε
εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις, έτσι
ώστε να αποχετεύει τις κατάλληλες
ποστητες νερού.
Η σωστή τεχνολογία για κάθε
μπανιέρα
Σε περίπτωση που αποφασίσετε για
μία αβαθή βάση ντουζιέρας, οι
βαλβίδες Viega αποτελούν την ιδανική επιλογή για την αποχέτευση
μεγαλυτέρων ποσοτήτων νερού. Αν
προτιμήσετε μία βαθειά ντουζιέρα,
σας παρέχουμε τις αντίστοιχες
βαλβίδες. Πρακτικές λύσεις πως μία
προαιρετική σήτα ή η αφαιρούμενη
οσμοπαγίδα φροντίζουν για τον
εύκολο καθαρισμ.
Μετατρέπει τη ντουζιέρα σε
μπανιέρα: Duoplex
Ιδανική λύση για μια οικογενειακή
ντουζιέρα είναι η βαλβίδα Duoplex.
Διαθέτει μία τηλεσκοπική κάθετη
τάπα, με τη βοήθεια της οποίας το
νερ μπορεί να φτάσει σε ύψος
90 mm. Με τον τρπο αυτ, ακμα και
τα παιδιά μπορούν εύκολα να κάνουν
το μπάνιο τους μέσα στη βάση ντουζιέρας.
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Σιφώνια Viega Eleganta.
Ακμα και ταν στρέφετε το βλέμμα σας κάτω ανταμείβεστε.

Η εξέλιξη της κομψτητας: Σιφώνια νιπτήρων Visign
Σήμερα η πρωτοποριακή τεχνολογία δεν πρέπει να
κρύβεται. Τα σιφώνια Eleganta θεωρούν ως αυτονητο, το
τι η συνολική ψη οποιουδήποτε νεροχύτη πρέπει να
διακοσμείται με εντελώς ξεχωριστ τρπο. Τα σιφώνια
συνδυάζουν την άψογη ποιτητα με την απαράμιλλη
τεχνολογία και το εξαιρετικά υψηλ Design. Με τα
Eleganta 1 καταφέρνετε στιλ με καθαρές γραμμές, με τα
Eleganta 2 μπορείτε να παίξετε με τα ευχάριστα κωνικά
σχήματα, με τα Eleganta 3 δηλώνετε την προτίμησή σας
στις απαλές καμπύλες. Σε λες τις περιπτώσεις σας
παρέχεται μία μεγάλη ποικιλία μοντέλων και η ελευθερία
κατά τη διαμρφωση του ιδανικού σας μπάνιου.
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Σικ με κλικ
Τα σιφώνια Visign μπορούν να
συνδυαστούν ιδανικά με λους τους
τύπους νιπτήρων. Οι βαλβίδες
παραδίδονται με ή χωρίς λειτουργία
υπερχείλισης, σε στρογγυλή ή τετράγωνη μορφή. Με τον τρπο αυτ
υπογραμμίζεται η ξεχωριστή φρμα
των μοντέρνων νιπτήρων.
Δεν μπορεί να παραληφθεί το γεγονς τι οι βαλβίδες διαθέτουν προαιρετική ραφιναρισμένη τεχνολογία
κλικ. Η εν λγω τεχνολογία επιτρέπει
το κλείσιμο και το άνοιγμα της τάπας
απορροής με ένα ελαφρύ πάτημα
ενς δαχτύλου. Αυτή η άνετη τεχνολογία καθιστά τους ενοχλητικούς
μοχλούς έλξης στις μπαταρίες περιττές.

17

Σχάρες ντουζιέρας της Viega που εφάπτονται στο πάτωμα.
Μία μοναδική αίσθηση για τα πδια σας.

Ποιτητα σε λη τη σειρά
Έχει περάσει πια ο καιρς, που η υποδοχή της ντουζιέρας
καθριζε τη μορφή και η θέση του λουτρού. Τα σιφώνια
ντουζιέρας που έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία Design
σας δίνουν τη δυναττητα να διαμορφώσετε το μπάνιο
σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Με εξαιρετικής
ποιτητας υλικά, πως π.χ. το γυαλί, τα σιφώνια παύουν
να παίζουν το ψυχρ ρλο του διαχωρισμού μεταξύ
υγρών και στεγνών ζωνών. Αποτελούν μία οπτική πανδαισία, η οποία διαθέτει και χαρακτηριστικά ασφάλειας και
αξιοπιστίας, σε περίπτωση π.χ. πτώσης μεγάλων ποσοτήτων νερού.
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Λγω του μεταβλητού ύψους τοποθέτησής
τους που κυμαίνεται απ 90 έως 150 mm, τα
σιφώνια ντουζιέρας Visign της Viega είναι
κατάλληλα και για εργασίες ανακαίνισης.
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Σιφώνια ντουζιέρων Visign.
Η ιδανική βάση για επίπεδο ντους.

Το γούστο σας είναι αυτ που παίρνει την τελική απφαση
Η αρχιτεκτονική χρειάζεται ελευθερία. Ως εκ τούτου τα σιφώνια ντουζιέρας Visign μπορούν να τοποθετηθούν
στη θέση εκείνη, την οποία προβλέπει
η μελέτη. Πρέπει το σιφνι ντουζιέρας να βρίσκεται ελεύθερο στο χώρο
και με τον τρπο αυτ να διαχωρίζει
και οπτικά τις υγρές απ τις στεγνές
ζώνες; Ή μήπως προτιμάτε την τοποθέτηση κοντά στον τοίχο; Τα σιφώνια
ντουζιέρας Visign δίνουν στο γούστο
και στην αρχιτεκτονική τελευταίο
λγο σε τι αφορά στην επιλογή της
σωστής τοποθέτησης. Το ίδιο ισχύει
και για την επιλογή των υλικών. Υπάρχει δυναττητα επιλογής μεταξύ του
ματ και του γυαλιστερού ανοξείδωτου
χάλυβα καθώς και του γυαλιού. Εξαιρετική λεπτομέρεια: με τον τρπο αυτ
μπορείτε να διαμορφώσετε το μπάνιο
σας ανάλογα με το γούστο σας.
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Η ασφάλεια σε πρώτη γραμμή
Ανεξάρτητα ποιο απ τα νέα διαφορετικά σχέδια επιλέξετε, τα σιφώνια
ντουζιέρας Visign χαρακτηρίζονται
πάντα απ τον υψηλ βαθμ αξιοπιστίας τους. Απ οποιαδήποτε άποψη
αποπνέουν το αίσθημα της ασφάλειας. Οι ξεχωριστές διαδικασίες
συναρμολογησης και τα υλικά στεγανοποίησης υψηλής ποιτητας διασφαλίζουν το γεγονς τι δεν πρκειται
να καταλήξει η υγρασία στο πάτωμα.
Βλέπετε, στα έξυπνα συστήματα σιφωνίων ντουζιέρας Visign σκεφτήκαμε
τα πάντα – ακμα και μία αποσπώμενη
σήτα σκουπιδιών και έναν κορμ με
εύκολη πρσβαση για πολύ εύκολο
καθαρισμ.
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Σχαράκια ντουζιέρας και γωνιακές απορροές της Viega.
Μια παρουσία που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.
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Είναι στρογγυλές, είναι τετράγωνες, είναι τρίγωνες και
σας παρέχουν πολυμορφικ Design για να ταιριάξουν στο
δικ σας ξεχωριστ γούστο. Τα μορφα σχαράκια της σειράς Visign της Viega είναι σε συνδυασμ με τα σιφώνια
ντουζιέρας μία ακμα ελκυστική λύση για τη διαμρφωση
ενς επίπεδου ντους. Υπάρχει πληθώρα ως προς τις
μορφές διατρήσεων και έτσι μπορεί να επιτευχθεί η
δημιουργία μίας ξεχωριστής εντύπωσης. Nλα τα μοντέλα
έχουν κατασκευαστεί απ συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα
και συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την υψηλή
ποιτητα. Λγω του ενισχυμένου ανοξείδωτου χάλυβα
5 mm είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε μεγάλες κα ταπονήσεις. Ορισμένα σχαράκια έχουν κατασκευαστεί απ
ένα μείγμα υλικών απ ανοξείδωτο χάλυβα και γυαλί –
ένα συνδυασμ, ο οποίος κερδίζει τις εντυπώσεις αλλά
έχει κερδίσει και διάσημα διεθνή βραβεία Design.
Οι γωνιακές σχάρες: Επιστροφή στη διακριτικτητα
Στις γωνιακές απορροές, τα σχαράκια Visign βρίσκονται
εκτς του πεδίου πρσβασης και δημιουργούν σε συνδυασμ με το εκάστοτε διαχωριστικ ντουζιέρας μία αρμονική
ονττητα, η οποία κυκλοφορεί σε μορφή μισού ημικύκλιου
ή κλασικού τριγώνου.
Τα μορφοποιημένα σχαράκια: Είναι θέμα καμπυλών
Για μπάνια, τα οποία έχουν εστιάσει σε χαρακτηριστικά
περιγράμματα και μορφές, υπάρχουν τα στρογγυλά
σχαράκια Visign. Λγω της μορφής τους είναι η ιδανική
λύση για πατώματα απ φυσική πέτρα και μωσαϊκ.
Τα τετράγωνα σχαράκια: Στιλ με γωνίες και ακμές
Τα τετράγωνα σχαράκια Visign προορίζονται αποκλειστικά
για μπάνια με γραμμική αρχιτεκτονική και μπορούν να
ενσωματωθούν ιδανικά σε πατώματα απ πλακάκια.
Η ποικιλία υλικών, απ την οποία μπορείτε να επιλέξετε,
καταπλήσσει πάντα λγω της ξεχωριστής εμφάνισης.
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Visign for More
Συνοπτικς πίνακας προσψεων.
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Visign for More 100

8352.1

Μέταλλο, χρώματα ανοξείδωτου χάλυβα/
σατινέ

8351.2

Visign for More 101

8351.1

ESG*, διαφανές/πράσινο μέντας

8351.2

Visign for More 102

8353.1

ESG*, διαφανές/ανοιχτ γκρι
8353.2

Visign for More 103

8355.1

ESG*, parsol/μαύρο
8355.2

Visign for More 104

8354.1

Μέταλλο, χρωμέ
8354.2

*Μονο Γυαλί Ασφαλείας
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ετ

Για περισστερα χρώματα ανατρέξτε στον κατάλογο.
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Συνοπτικς πίνακας προσψεων.
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Visign for Style 10

8352.11/8352.12

8315.1

Visign for Style 11
8351.5/8351.6

8331.1

8331.2

Visign for Style 12

8332.1

8332.2

Visign for More προσψεις
Το Visign for More καλωσορίζει με το πργραμμα του ένα
μοντέρνο, μινιμαλιστικ κσμο Design και την τεχνολογία
του μέλλοντος και αποδεικνύει με τον τρπο αυτ τι
«ουκ εν τω πολλώ το ευ». Για μεγάλη ευκολία χειρισμού
και τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία.

8355.11/8355.12

8355.5/8355.6

Visign for Style προσψεις
Χαρακτηριστική οπτική και άψογη τεχνολογία σε ένα ασύγκριτο συνδυασμ. Το Visign for Style ολοκληρώνει διακριτικά και ήσυχα κάθε σχέδιο μπάνιου.
Ανακαλύψτε τις νέες δυναττητες για τη διαμρφωση
μπάνιου στη διεύθυνση www.viega.de/Visign
Το Viega Visign εντυπωσιάζει με την αξεπέραστη ποικιλία
μορφών και σχεδίων και τις πολλαπλές δυναττητες τις
οποίες σας παρουσιάζουμε στο έντυπο αυτ περιληπτικά.
Ολκληρο το πργραμμα Visign καθώς και άλλα προϊντα,
πληροφορίες και ιδέες θα βρείτε στον Online τομέα της
εταιρείας μας.

www.viega.de/Visign
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Βαλβίδες Μπανιέρων Viega
Εδώ εντυπωσιάζει η τεχνολογία και
το Design, χωρίς υπερβολές. Εκτς
των βαλβίδων απορροής και υπερχείλισης, στο πλήρες πργραμμα συγκαταλέγονται και μοντέλα με παροχή
νερού.

Βαλβίδες νεροχυτών Visign
Μία μικρή, χαρακτηριστική λεπτομέρεια, η οποία εντυπωσιάζει με την
άνετη τεχνολογία. Οι εκδσεις διατίθενται σε στρογγυλή ή τετράγωνη
μορφή. Κατπιν επιθυμίας με την
πρωτοποριακή τεχνολογία κλικ.

M1

M2

M3

M4

6162.0

6162.09

6154.0

6155.0

Διακπτης Universal Visign V1

Διακπτης Universal Visign V2

5438

5440

Σετ Eleganta 1

Σετ Eleganta 2

Σετ Eleganta 3

5788.4

5788.2

5788.3

Σιφώνια νεροχυτών Visign
Τα ελκυστικά σιφώνια Visign εντυπωσιάζουν με τη γραμμική τους μορφή
και δεν μπορούν να λείπουν απ μπάνια με μοντέρνους νιπτήρες.

Σχαράκι ντουζιέρας και γωνιακές
απορροές Visign
Τα πολυμορφικά σχαράκια ντουζιέρας
Visign κυκλοφορούν σε γωνιακή και
στρογγυλή μορφή καθώς και ως
γωνιακή απορροή. Τα διαφορετικά
σχήματα διατρήσεων και τα ποιοτικά
υλικά φροντίζουν για ανυπέρβλητη
αισθητική.

26

Γωνιακή απορροή
Visign EA1

Γωνιακή απορροή
Visign EA3

Γωνιακή απορροή
Visign EA11

Γωνιακή απορροή
Visign EA13

4972.30

4974.10

4973.30

4975.10

Σχάρα Visign RS2

Σχάρα Visign RS5

Σχάρα Visign RS15

ΣχάραVisign RS12

4928.2

4976.20

4976.40

4962.2

Visign ER1
4960.30

Visign ER2
4960.40

Visign ER3
4971.10

Visign ER4*
4971.20

Visign ER5
4971.30

Visign ER6
4971.40

Visign ER7
4971.50

Visign ER8
4971.60

Visign ER9
4971.90

Σιφώνια ντουζιέρων Visign
Διαμρφωση και λειτουργία στη τέλεια γραμμή. Τα σιφώνια ντουζιέρων Visign
κυκλοφορούν σε νέα διαφορετικά σχέδια με διαφορετικά ανοίγματα, υλικά και
εμφάνιση.
Η εξαιρετική απδοση απορροής, κάνει τα σιφώνια ντουζιέρων διαχρονικ
στοιχείο στα μοντέρνα μπάνια.

*υποδοχή πλακιδίου

Για περισστερα προϊντα ανατρέξτε στον κατάλογο.
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