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Predstenovýinštalačnýsystémprehrazdenékonštrukcie
vytvorenézostranystavbyvstavbeobjektov,sprvkami
presanitárneobjektypripravenýminazabudovanie. 
 
PrvkyViegaEcoPlus

 ■ robustná, práškovou technológiou povrstvená rámová 
konštrukcia z  ocele

 ■ upevnenie v  kovových a  drevených hrazdených konštrukci‑
ách na  stene pomocou dvoch upevňovacích bodov alebo 
montážnych koľajníc

 ■ hĺbka zabudovania plynule prestaviteľná v  rozsahu 150 – 
200  mm  – so  závitovými tyčami M10 do  500  mm

 ■ nohy vhodné pre  profily C  50  mm  a 75  mm
 ■ odhlučnené prípojky na  uchytenie všetkých násteniek Viega

 
Možnosťdodaniaajakorohovéprvky

 ■ WC
 ■ umývadlo
 ■ bidet
 ■ pisoár

 
Požiadavkynaochranupredhlukom 
Preskúšané podľa DIN  4109 zo  strany Fraunhofer Institut 
für  Bauphysik, Stuttgart. 
 
Požiadavkynapožiarnubezpečnosť 
S ABP  (všeobecné stavebnotechnické osvedčenie) pre  deliacu 
priečku El 90 podľa DIN   EN   13501‑2.
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KódGTIN(GlobalTradeItemNumber,predtýmEAN) 
Číslo GTIN sa  skladá z  konštantného čísla výrobcu 4015211 
a  príslušného šesťmiestneho čísla položky, na  tomto príklade 
 305  611. Zámena posledných šiestich miest za  číslo položky 
dáva kód  GTIN.

Nezáväznécenovéodporúčania:
Viegapredávalenšpecializovanýmveľkoobchodom.Kaž-
dý veľkoobchodmá svoje vlastné podmienky predaja a
systémzľav,ktorýneovplyvníme.Uvedenécenysúpreto
lenodhadomaprepočtommožnýchpredajnýchcienveľ-
koobchodu,naktorénemámežiadnyvplyv.Uvedenéce-
novékalkulácieslúžiaakopomocpreprojektantovodha-
dovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím
systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a
prejednávaveľkoobchodsosvojimizákazníkmiamôžusa
takodnašichodhadovpodstatnelíšiť.Našeodhadycien
neobsahujúdaňzpridanejhodnoty.

T3
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WC PRVKy

ViegaEcoPlus-WCprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169.2), 
vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
**  iba  pri konštrukčnej výške 1130  mm
model8161.2

BH balenie artikel RS €
980 1/12 704070  65 372,54

1130 1/12 606664 1 65 315,94

BH =  konštrukčná výška
1) vo  výbave škrtiaci ventil 8310.93 (od  konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)

ViegaEcoPlus-WCprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2L, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm, ako  napr.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, 
Keramag Renova‑Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8130.2

BH balenie artikel RS €
830 1/12 718336  65 333,71

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3WC PRVKy So  šPECIáLNyMI VLASTNoSťAMI

ViegaEcoPlus-WCprvok
upevňovacieopierkybočnevytiahnuteľné
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, upevňovacie opierky bočne vytiahnuteľné
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8136.2

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 622176  65 309,63

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-WCprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka1F  (8  cm), 
pripojovací oblúk WC  DN90 z  PE, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok 
(pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 
11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku 
pre  sklopné opierky ( model  8169.2), vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8108.1

BH balenie artikel RS €
1130 1/10 664077  65 365,02

BH =  konštrukčná výška
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ViegaEcoPlus-WCprvok
sprípojkounaventilátornasplachovacejrúrke
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka1F  (8  cm), 
splachovacia rúrka s  prípojkou na  ventilátor DN50, pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo 
prestaviteľný) z  PE, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) 
a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre 
upevnenie do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky 
( model  8169.2), vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8108.8

BH balenie artikel RS €
1130 1/10 690137* 65 373,48

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

ViegaEcoPlus-WCprvok
snastavenímplnéhosplachovaciehomnožstvacca4,5l
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169.2), 
vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  2,5 – 3 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  4,5 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  4,5 – 6 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8161.45

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 686154  65 372,54

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-WCprvok

snastavenímplnéhosplachovaciehomnožstvacca4,5l
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign, závesné WC
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2L, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  2,5 – 3 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  4,5 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  4,5 – 6 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm, ako  napr.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, 
Keramag Renova‑Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8130.45

BH balenie artikel RS €
830 1/12 718992  65 463,53

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-univerzálnyWCprvoksosprchou
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign, závesné WC  so sprchou, závesné 
WC  s nástavcom pre  sprchu, závesné WC

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: krycia doska  model  8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 
8040.22

 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
 ‑ bez: krycia doska
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej 
konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
Pre precíznu inštaláciu je  potrebná jedna z  vyššie uvedených krycích dosiek!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8161.20

BH balenie artikel RS €
1130 1 736859  65 503,99

BH =  konštrukčná výška
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Kryciadoska
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: závesné WC  (nie WC  so sprchou)
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ univerzálny WC  prvok so  sprchou 
 model  8161.20

 ‑ sklo
Vybavenie
pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC
model8040.16

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 736866  65 346,54

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Kryciadoska
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: kompletná zostava WC  Geberit AquaClean Sela (č. pol. 
146.140.xx.x), kompletná zostava WC  Geberit AquaClean Tuma Comfort (č. pol. 146.290.xx.x), 
kompletná zostava WC  Geberit AquaClean Mera Classic (č. pol. 146.200.xx.x), kompletná 
zostava WC  Geberit AquaClean Mera Comfort (č. pol. 146.210.xx.x), sedadlo pre  WC  so sprchou 
Duravit SensoWash Starck e, sedadlo pre  WC  so sprchou Duravit SensoWash Slim, Laufen 
Cleanet RIVA (č. pol. 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L  (č. modelu 5614L4), Villeroy & Boch 
VICLEAN U+ (č. modelu 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN‑I100 (č. modelu V0E100)

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ univerzálny WC  prvok so  sprchou 
 model  8161.20

 ‑ sklo
Vybavenie
pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R½ s  prevlečnou maticou 
Rp½, guľový kohút R½
Upozornenie
Údaje pokynov k  používaniu treba prevziať z  produktových informácií výrobcu!
Nemôžeme ručiť za  správnosť a  úplnosť údajov, ani  za prípadné zmeny!
model8040.17

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 736873  65 409,52

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Kryciadoska
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: kompletná zostava WC  Geberit AquaClean 8000 (č. pol. 
146.182.xx.x), kompletná zostava WC  Geberit Aqua Clean 8000 plus (č. pol. 180.100.xx.x), 
nástavec k  WC  Geberit AquaClean Tuma Comfort (č. pol. 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest 
AC  (č. pol. TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW  (č. pol. TCF994WG#NW1)

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ univerzálny WC  prvok so  sprchou 
 model  8161.20

 ‑ sklo
Vybavenie
pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R½ s  prevlečnou maticou 
Rp½, guľový kohút R½
Upozornenie
Údaje pokynov k  používaniu treba prevziať z  produktových informácií výrobcu!
Nemôžeme ručiť za  správnosť a  úplnosť údajov, ani  za prípadné zmeny!
model8040.18

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 736880  65 456,72

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny
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Viega Eco Plus  T3
T3Kryciadoska

 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: nástavec k  WC  Geberit AquaClean 4000 (č. pol. 146.130.
xx.), nástavec k  WC  Geberit AquaClean 5000 (č. pol. 146.120.xx.x), nástavec k  WC  Geberit 
AquaClean 5000 plus (č. pol. 146.110.xx.x), Toto Washlet GL  2.0 so  skrytými prípojkami (č. pol. 
TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK  2.0 s  bočnými prípojkami (č. pol. TCF6632G#NW1), Toto 
Washlet CF  (č. pol. TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U  (č. modelu 5614UE)

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ univerzálny WC  prvok so  sprchou 
 model  8161.20

 ‑ sklo
Vybavenie
pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R½ s  prevlečnou maticou 
Rp½, guľový kohút R½
Upozornenie
Údaje pokynov k  používaniu treba prevziať z  produktových informácií výrobcu!
Nemôžeme ručiť za  správnosť a  úplnosť údajov, ani  za prípadné zmeny!
model8040.19

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 736897  65 440,98

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Kryciadoska
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: Toto WC  so sprchou Washlet SG  (č. pol. TCF403EGV1)
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ univerzálny WC  prvok so  sprchou 
 model  8161.20

 ‑ sklo
Vybavenie
pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R½ s  prevlečnou maticou 
Rp½, guľový kohút R½
Upozornenie
Údaje pokynov k  používaniu treba prevziať z  produktových informácií výrobcu!
Nemôžeme ručiť za  správnosť a  úplnosť údajov, ani  za prípadné zmeny!
model8040.22

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 740856  65 451,48

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny
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ViegaEcoPlus-WCprvok
sprázdnourúrkoupresprchovéWC(AquaClean)
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka, prázdna rúra prívody vody pre  WC  so sprchou (AquaClean)
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8161.18

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 597238* 65 454,95

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

ViegaEcoPlus-WCprvok
preWCsosprchouDuravit(SensoWash)
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169.2), 
vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8161.95

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 699451  65 424,32

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-WCprvok

preWCsosprchouDuravit(SensoWash)
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2L, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8130.95

BH balenie artikel RS €
830 1/12 718930* 65 512,33

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

ViegaEcoPlus-WCprvok
individuálnevýškovoprestaviteľný
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: krycia doska  model  8356.8
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový
 ‑ bez: krycia doska
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, plynový 
tlakový piest, pripojovací oblúk WC  90° pružný DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový 
kus  excentrický DN90/100 z  PE, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie 
alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169), vyrovnávacia 
pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
individuálny rozsah nastavenia 80  mm
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
Pre precíznu inštaláciu je  potrebná vyššie uvedená krycia doska!
Pre keramiku ťažšiu ako  28 kg sa  musí dodatočne objednať plynový tlakový piest  model  8174 !
model8161.22

BH balenie artikel RS €
1130 9 708764  65 1.215,65

BH =  konštrukčná výška
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Kryciadoska
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ WC prvok  model  8161.22
 ‑ sklo
Vybavenie
tlačidlo s  rozetou na  individuálne výškové nastavenie WC  keramiky, pripojovacia súprava WC
model8356.8

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
560 490 6 sklo číre/svetlošedé 1 708962  65 631,79

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Plynovýtlakovýpiest
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: keramika ťažšia 
než  28  kg

 ‑ iba v  spojení s:  Viega  Eco  Plus‑ 
WC prvok  model  8161.22

 ‑ oceľ
 ‑ hydraulické spúšťanie
model8174

L balenie artikel RS €
380 1 713652  65 411,34

L =  dĺžka
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Viega Eco Plus  T3
T3



440

ViegaEcoPlus-WCprvok
dodatočnevýškovoprestaviteľné
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ súčasťou výbavy nie  je: krycia doska  model  8040.21
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, variabilne prestaviteľná 
výška keramiky, bezbariérový
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
pripojovací oblúk WC  90° pružný DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický 
DN90/100 z  PE, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) 
a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre 
upevnenie do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky 
( model  8169.2), vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
Príslušne podľa výškového nastavenia je  potrebná krycia doska z  ušľachtilej ocele modelu 8040.21!
model8161.21

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 700652  65 619,92

BH =  konštrukčná výška

Kryciadoska
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: Steptec‑ WC modul  model  8461.21,  Viega  Eco  Plus‑ WC 
prvok  model  8161.21

 ‑ ušľachtilá oceľ
Upozornenie
Na použitie pri  dodatočne výškovo nastaviteľných WC  prvkoch!
model8040.21

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
460 390 2,5 ušľachtilá oceľ kefovaná 1 703387  65 121,22

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-WCprvok

preWCstojacenazemialeboWCpredeti
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, 
splachovacia rúrka s  napojením 45x230  mm, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu), skrutky 
(samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej 
konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169.2), 
vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu  
III. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8161.15

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 705831  65 303,82

BH =  konštrukčná výška

MEDZIKoNZoLA

ViegaEcoPlus-medzikonzola
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: vzdialenosť > 490  mm, upevnenie na  montážnej koľajnici 
 model  8001 alebo priamo na  stene

 ‑ oceľ povrstvená práškovou technológiou
Vybavenie
upevňovací materiál, vyrovnávacia pomôcka
model8165

BH balenie artikel RS €
830–1300 1/100 704100  65 60,48

BH =  konštrukčná výška
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UMýVADLoVé PRVKy

ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo prestaviteľné a  chránené pred 
hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací 
materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej 
konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie 
upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169), vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8164

BH balenie artikel RS €
980 1/10 704087  65 162,51

1130 1/10 641023  65 163,30

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre  nástenky 
Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok 
(pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 
11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8162

BH balenie artikel RS €
860 1/10 613297  65 163,83

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok

spodomietkovýmpripájacímboxom
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) 
a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre 
upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
vovybavenípodomietkovýpripájacíbox
zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 
rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so  svorným šróbením pre  medenú rúru d10, 2 
pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300  mm  mosadz pochrómovaná, krycia doska 
plast pochrómovaný pre  podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model8168

BH balenie artikel RS €
1130 1 734831  65 321,65

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok
individuálnevýškovoprestaviteľný
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: bezbariérové umývadlo s  jednootvorovou batériou, 
umývadlo s  jednootvorovou batériou

 ‑ iba v  spojení s: krycia doska  model  8064.22
 ‑ možnosť dodatočne objednať: odtokový oblúk  90°  model  8064.90, odtoková rúrka artikel 
670 856

 ‑ bezbariérový
 ‑ bez: krycia doska
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, plynový tlakový piest, pripojovacie hadice pružné, 
podomietkový pripojovací box  s výškovo prestaviteľným zápachovým uzáverom, gumová vsuvka 
DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G⅜, podomietková krabica na  umiestnenie 
tlačidiel pre  individuálne nastavenie výšky umývadlovej keramiky, upevňovací materiál pre  prvok 
a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre 
upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Technickéúdaje
individuálny rozsah nastavenia 200  mm
Upozornenie
Použiteľné iba  pre umývadlové keramiky s  celkovou hmotnosťou vrátane armatúry 15 – 21  kg!
model8164.21

BH balenie artikel RS €
1130 1 736903  65 1.340,62

BH =  konštrukčná výška
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Kryciadoska
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ umývadlový prvok  model  8164.21
 ‑ sklo
Vybavenie
tlačidlo s  rozetou na  individuálne výškové nastavenie umývadlovej keramiky, 2 dvojité šróbenia 
priame so  svorným šróbením pre  medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, 
odtokový oblúk 300  mm  mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný 
pre  podomietkový pripájací box
model8064.22

L B s vyhotovenie balenie artikel RS €
780 720 6 sklo číre/svetlošedé 1 736910  65 758,77

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Odtokovýoblúk90°
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco  Plus‑ umývadlový prvok  model  8164.21
 ‑ mosadz pochrómovaná
Upozornenie
Používať pri  umývadlových keramikách so  vzdialenosťou 130 – 150 mm od  stredu upevnenie 
umývadla k  spodnej hrane odtoku!
model8064.90

G L balenie artikel RS €
1¼ 300 1 743208  65 23,68

L =  dĺžka
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Viega Eco Plus  T3
T3
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Viega Eco Plus  T3
T3
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ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: armatúra na  omietku
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, pripájacia doska armatúr zosilnená, upevnenie 
chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, 
upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie 
do  kovovej konštrukcie, pripájacia doska armatúr a  upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné, 
Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8156

BH balenie artikel RS €
1300 1/16 461782  65 222,41

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: podomietková nástenná armatúra
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevňovacia doska výškovo a  hĺbkovo 
prestaviteľná pre  podomietkovú nástennú armatúru, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka 
DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, 
vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8156.1

BH balenie artikel RS €
1300 1/16 668471  65 271,91

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-umývadlovýprvok

 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: bezbariérové umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, univerzálny držiak podomietkového zápachového 
uzáveru, upevnenie výškovo prestaviteľné a  chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, upevňovací 
materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej 
konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie 
upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky ( model  8169), vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na  uchytenie: podomietkového 
zápachového uzáveru s  krycou doskou pochrómovanou ( model  5633.1), podomietkového 
zápachového uzáveru s  krycou doskou bielou ( model  5633.2)!
model8158

BH balenie artikel RS €
860 1/10 654481* 65 275,03

1130 1/10 461805  65 274,97

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

PRVKy PRE  VýLEVKy

ViegaEcoPlus-prvokprevýlevku
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: výlevka
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, pripájacia doska armatúr zosilnená, upevnenie 
chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN50, upevňovací materiál pre  prvok 
(pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, pripájacia 
doska armatúr a  upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie 
do  drevenej konštrukcie alebo na  uchytenie upevňovacieho prvku pre  sklopné opierky 
( model  8169), vyrovnávacia pomôcka
model8159

BH balenie artikel RS €
1300 1/16 461812  65 283,31

BH =  konštrukčná výška
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PISoáRoVé PRVKy

ViegaEcoPlus-pisoárovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne 
a  bezdotykové spúšťanie splachovania)

 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovaci‑
eho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, odtokový oblúk DN50, pisoárová pripojovacia 
súprava, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, 
vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy=880  mm!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8164.5

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 461843  65 364,55
1300 1/10 611934  65 377,15

BH =  konštrukčná výška

ViegaEcoPlus-pisoárovýprvok
sifónovásenzorovátechnika
 ‑ iba v  spojení s: výbavová súprava  sifónová senzorová technika  model  8352.2
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovaci‑
eho systému odhlučnená, odtokový oblúk DN50, uzávera, preplachovacia zátka, prípojka armatúry 
Rp½, pisoárová pripojovacia súprava, izolačná príruba samolepiaca, upevňovací materiál 
pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, 
Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
model8152.4

BH balenie artikel RS €
1130 1 727918  65 329,85

BH =  konštrukčná výška



451

Viega Eco Plus  T3
T3PREHľAD PRIPoJITEľNEJ PISoáRoVEJ KERAMIKy
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BIDEToVé PRVKy

ViegaEcoPlus-bidetovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: závesný bidet
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo prestaviteľné a  chránené pred 
hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka 
DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, 
vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8167.6

BH balenie artikel RS €
830 1 736958  65 268,41

1130 1 727901  65 267,66

BH =  konštrukčná výška

UPEVňoVACIE PRVKy

ViegaEcoPlus-upevňovacíprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: vybavovacie predmety, bezbariérová predstenová inštalácia
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Viega  Eco‑ WC prvok  model  8180.26,  Viega  Eco  Plus‑ 
WC prvok  model  8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=30  mm, 
upevňovací materiál pre  prvok, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, 
Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
model8169.2

BH balenie artikel RS €
1130 1 683719  65 158,32

BH =  konštrukčná výška
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-upevňovacíprvok

 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: vybavovacie predmety, bezbariérová predstenová inštalácia
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=30  mm, 
upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu), skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej 
konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka
model8169

BH balenie artikel RS €
1130 1 455736  65 208,54

BH =  konštrukčná výška

RoHoVé PRVKy

ViegaEcoPlus-WCrohovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2C, 
pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 
z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, vyrovnávacia pomôcka
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 7,5 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
**  iba  pri konštrukčnej výške 1130  mm
model8141.2

BH balenie artikel RS €
980 1/10 606718*1 65 899,40

1130 1/10 606725 2,3 65 899,40

BH =  konštrukčná výška
1) V  závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
2) prestaviteľná výška keramiky
3) škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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ViegaEcoPlus-umývadlovýrohovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre  nástenky 
Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok 
a  keramiku, vyrovnávacia pomôcka
model8142

BH balenie artikel RS €
980–1130 1/8 566951* 65 394,64

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

ViegaEcoPlus-bidetovýrohovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: závesný bidet
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo prestaviteľné a  chránené pred 
hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka 
DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, vyrovnávacia pomôcka
model8143

BH balenie artikel RS €
980–1130 1/8 566968* 65 473,35

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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Viega Eco Plus  T3
T3ViegaEcoPlus-pisoárovýrohovýprvok

 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár s  podomietkovým splachovacím systémom, 
uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a  bezdotykové spúšťanie splachovania)
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovaci‑
eho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, odtokový oblúk DN50, splachovacia rúrka, 
vtoková súprava, izolačná príruba samolepiaca, upevňovací materiál pre  prvok a  keramiku, 
vyrovnávacia pomôcka
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy=880  mm!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8144

BH balenie artikel RS €
1300 1/10 611941* 65 703,70

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

WC PRVKy, UMýVADLoVé PRVKy

ViegaEco-WCprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign for  Public 1, Visign for  Style 10, 13, 
14 a  Standard

 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 
 Standard  2S, pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický 
DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  prvok (pre  podlahu) a  keramiku, 
skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 11  mm  pre upevnenie 
do  drevenej konštrukcie
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu I. 
štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8180.26

BH balenie artikel RS €
1130 1/12 606688  65 294,97

BH =  konštrukčná výška
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ViegaEco-umývadlovýprvok
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ pre predstenovú montáž objednať samostatne:  Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173
Vybavenie
rám z  ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre  nástenky 
Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre  prvok 
(pre  podlahu) a  keramiku, skrutky (samorezné) na  upevnenie do  kovovej konštrukcie, Ø  otvoru 
11  mm  pre upevnenie do  drevenej konštrukcie
Upozornenie
* Montážna hĺbka 75  mm  sa dosahuje pri  kolmej prípojke odpadovej vody s  odtokovým oblúkom 
 model  8113.21!
model8180.61

BH balenie artikel RS €
1130 1/10 670986  65 152,98

BH =  konštrukčná výška

UPEVňoVACIE PRíSLUšENSTVo

ViegaEcoPlus-upevňovacia
súprava
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: upevnenie prvkov 
 Viega  Eco  Plus/ Viega  Eco 
v  jednotlivej/radovej montáži, 
jednotlivá montáž priamo 
na  stavebný objekt, rohová 
montáž na  plnú stenu alebo 
kovovú konštrukciu

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: montážna koľajnica 
 model  8001

 ‑ hĺbkovo prestaviteľný 75 – 
200  mm, možnosť upevnenia 
opláštenia, pozdĺžne otvory
model8173

ks balenie artikel RS €
2 1 460440  65 14,06

ks =  počet v  súprave

ViegaEcoPlus-upevňovaciasúprava
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: jednotlivá montáž prvkov  Viega  Eco  Plus/ Viega  Eco 
na  masívnu stenu

 ‑ hĺbkovo prestaviteľné do  200  mm
model8180.73

M L balenie artikel RS €
10 300 1 678630  65 8,47

L =  dĺžka

ViegaEcoPlus-montážnasúprava
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: montáž prvku 
 Viega  Eco  Plus na  podlahe alebo 
na  stene

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
súprava podporných nožičiek, 
rozsah nastavenia 0 – 400  mm
model8310.68

L balenie artikel RS €
700 1 641030  65 53,18

L =  dĺžka
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Viega Eco Plus  T3
T3Montážnakoľajnica

 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: upevnenie prvkov 
Viegaswift, radová montáž prvkov 
 Viega  Eco  Plus‑/Viega  Eco, WC/
bidetových blokov  Viega  Mono

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál, vyrovnávací 
materiál pre  nerovné steny
model8001

L B H balenie artikel RS €
3000 40 22 4 283872  75 38,71

L =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

ViegaEcoPlus-montážny
profil45°
 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál, skrutky 
(samorezné) pre  sadrokartonové 
obkladacie dosky
model8077

L B H balenie artikel RS €
1120 50 30 2 284466  75 24,26

L =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

Montážnyprofil90°
 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ bez: upevňovací materiál
model8076

L B H balenie artikel RS €
2500 37 37 1 332402  75 26,51
3000 37 37 1 284459  75 45,03

L =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

Zvukoizolačnásúprava
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku  Viega  Eco alebo 
predstenovej montáže Steptec, redukcia prenosu hluku na  priľahlú stenu

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: Steptec‑ montážna koľajnica  model  8401, 
 Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173

 ‑ guma
Vybavenie
10 zvukoizolačných súprav (montáž na  stenu a  podlahu)
model8310.52

ks balenie artikel RS €
10 1 636395  65 52,40

ks =  počet v  súprave

PRíSLUšENSTVo

Súpravapríslušenstva
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: WC  prvok 
 Viega  Eco  Plus a   Viega  Eco, 
univerzálne upevnenie prípojky 
vody a  elektrického prúdu WC  so 
sprchou
model8100.95

balenie artikel RS €
 1 705978  65 38,16




